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مقدمه :
یکی از اهداف مهم پرستاری و مراقبت های بهداشتی و درمانی  ،شناسایی مشکالت اجتماعی و بهبود تطابق سالمندان و خانواده آن ها به منظور
کسب استقالل  ،بازگشت سالمند به زندگی و فعالیت های اجتماعی و همچنین ارتقاء کیفیت زندگی این گروه از مددجویان است .نظر به نقش پرستار
متخصص سالمندی در دستیابی به اهداف فوق الزم است تا مبانی آسیب های اجتماعی از قبیل از دست دادن نقش ها و کارکرد های اجتماعی ،
اختالل در روابط بین فردی  ،تنهایی و انزوای اجتماعی  ،بازنشستگی  ،فقر  ،غفلت و سوء رفتار از سوی اعضای خانواده و روش های مدیریت آن ها
آموزش داده شود.

اهداف درس :
الف ) هدف کلی :
دانشجو قادر خواهد بود مسائل و مشکالت اجتماع شایع در سالمندان را مورد بررسی و تشخیص قرار داده و با استفاده از دانش تخصصی در این
حوزه فرآیند های پرستاری مربوطه و راهکار های مناسب اجرایی را به منظور دستیابی به برآیند های مورد انتظار بکار گیرد .
ب) اهداف ویژه :
در پایان این دوره انتظار میرود تا دانشجو قادر باشد :
 -1عوامل خطر و چالش های بهداشت روابط اجتماعی در دوره سالمندی را شرح دهد .
 -2فرآیند پرستاری در اختالل در فرآیندارتباطات خانودگی مددجوی سالمند را شرح دهد .
 -3اصول آموزس به خانواده مددجوی سالمند را در جهت ارتقاء کیفیت زندگی اجتماعی مددجو شرح دهد .
 -4فرآیند پرستاری در زمینه از دست دادن نقش ها و افت کارکرد های اجتماعی مددجوی سالمند را توضیح دهد .
 -5فرآیند پرستاری در زمینه اختالل در روابط بین فردی  ،تنهایی و انزوای اجتماعی مددجوی سالمند را شرح دهد .
 -6فرآیند پرستاری در زمینه تطابق با جابجایی های اجباری در محل سکونت راتوضیح دهد.
 -7فرآیند پرستاری در پدیده غفلت از مددجوی سالمند را شرح دهد .
 -8فرآیند پرستاری در پدیده سوء رفتار با مددجوی سالمند را بیان نماید .
 -9فرآیند پرستاری در پدیده فقر و مشکالت اقتصادی مددجوی سالمند را توضیح دهد .
 -11اصول ایمن سازی محیط بویژه منزل برای سالمندان را نام ببرد .
 -11پدیده شکاف بین نسلی را شرح دهد .
 -12منابع حمایت اجتماعی برای سالمندان را نام ببرد .
 -13شاخص های اجتماعی و شاخص های سالمندی را توضیح دهد.

وسایل کمک آموزشی :
در تدریس این درس از روش سخنرانی  ،بحث و تبادل نظر گروهی استفاده خواهد شد .همچنین در ارائه مطالب آموزشی از وایت برد و ویدئو پروژکتور
استفاده خواهد شد.

ارزشیابی واحد تئوری :
%11

-1حضور فعال در کالس

-2ارائه شفاهی و کتبی یک سمینار مربوط به اختالالت اجتماعی سالمندان()%31
-3انجام آزمون پایان دوره ای

-5جمع

%61
% 111

توجه  :زمان آزمون پایان ترم  96/11/9ساعت  11-12می باشد.

تقویم کالس تئوری (سه شنبه ها ) 11-11
مدرسین

هفته

تاریخ

عنوان

هفته 1

16/7/4

هفته 1

16/7/11

هفته 3

16/7/11

هفته 4

16/7/15

هفته 5

16/1/1

مروری بر عوامل خطر و چالش های بهداشت روابط اجتماعی در دوره
سالمندی
آموزش به خانواده مددجوی سالمند در جهت ارتقاء کیفیت زندگی
اجتماعی مددجو
فرآیند پرستاری در زمینه از دست دادن نقش ها و افت کارکرد های
اجتماعی مددجوی سالمند
فرآیند پرستاری در زمینه اختالل در روابط بین فردی  ،تنهایی و انزوای
اجتماعی مددجوی سالمند
فرآیند پرستاری در زمینه تطابق با جابجایی های اجباری در محل سکونت

دکتر شمسعلی نیا

هفته 6

16/1/1

اصول ایمن سازی محیط بویژه منزل برای سالمندان

خانم کریمی

دکتر شمسعلی نیا
دکتر شمسعلی نیا
خانم کریمی
خانم کریمی

13-15
هفته7

16/1/1

فرآیند پرستاری در پدیده غفلت از مددجوی سالمند (سمینار دانشجویی)

دکتر شمسعلی نیا

هفته1

16/1/16

پدیده شکاف بین نسلی (سمینار دانشجویی)

خانم کریمی

هفته1

16/1/16

فرآیند پرستاری در اختالل در فرآیند ارتباطات خانوادگی مددجوی سالمند

دکتر فتوکیان

13-15
هفته 11

16/1/13

منابع حمایت اجتماعی برای سالمندان /شاخص های اجتماعی /شاخص
های سالمندی

دکتر فتوکیان

هفته 11

16/1/31

فرآیند پرستاری در پدیده سوء رفتار با مددجوی سالمند

دکتر فتوکیان

هفته 11

16/1/7

هفته 13

16/1/11

فرآیند پرستاری در پدیده فقر و مشکالت اقتصادی مددجوی سالمند
(سمینار دانشجویی)
معرفی یک ابزار مربوط به بررسی اختالالت اجتماعی سالمندان

دکتر فتوکیان
گروه اساتید

تقویم کارآموزی:
تاریخ

اساتید

مکان کارآموزی

ساعت

96/9/18

دکتر شمسعلی نیا

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

96/9/03

دکتر شمسعلی نیا

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

96/9/4

خانم کریمی

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

96/9/5

خانم کریمی

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

96/9/6

خانم کریمی

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

96/13/0

دکتر فتوکیان

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

96/13/0

دکتر فتوکیان

مراکز مراقبت های روزانه

7/03-10/03

96/13/10

گروه اساتید

ارائه ژورنال کالب

8-10

96/13/19

گروه اساتید

ارائه فرایند

8-10

96/9/19

دکتر شمسعلی نیا

تقسیم بندی دانشجویان بر اساس استاد راهنما:
خانم کریمی :جعفری-خلیلی
دکتر فتوکیان :فالح پور

(فرآیند پرستاری  +ژورنال کالب)
(فرآیند پرستاری  +ژورنال کالب)

دکتر شمسعلی نیا  :ثابت قدم-نوربخش (فرآیند پرستاری  +ژورنال کالب)
ارزشیابی واحد کارآموزی :

-1حضور فعال در واحد کاراموزی

% 11

-2تدوین و گزارش کتبی از یک فرآیند پرستاری مرتبط با سالمند مبتال به مشکالت اجتماعی دوره سالمندی

%31

-3تدوین و ارائه یک فرآیند پرستاری بر اساس یک ابزار فارسی مربوط به سالم مبتال به اختالالت اجتماعی (تنهایی ،انزوای اجتماعی،
تطابق ،غفلت ،سوء رفتار ،فقر و)...

%41

-4ارائه ژورنال کالب در خصوص اختالالت اجتماعی سالمندان و مشکالت خانوادگی آنها

% 21

جمع :

توجه :لطفا ابزار مورد استفاده دانشجویان مشترک نباشد.

% 111
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