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 بالینی  (Course Plan)طرح دوره    

 مشخصات کلی:

 و سالمندی : سالمت جامعهگروه آموزشی : پرستاری مامایینام دانشکده

سیستم ها و ساختارهای مراقبتی از کاراموزی  :نام درس

 سالمند

 سالمندی پرستاریکارشناسی ارشد : رشته تحصیلی

 مشخصات درس:

سیستم ها و کاراموزی  نام درس:

 ساختارهای مراقبتی از سالمند

اخالق پرستاری و روابط حرفه  پیش نیاز: واحد کاراموزی  5/1تعداد واحد:

ای، نظریه ها و الگوهای پرستاری و 

 کاربرد انها،

   1400-99 سال تحصیلیاول زمان برگزاری :     نیمسال 

 هفته دوم ترم 8در شنبه ها  2 

 دکتر حسینی -دکتر باستانی نام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر باستانی نام مدرس مسوول درس : 

 02143651820 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

faridehbastani@yahoo.com 
bastani.f@iums.ac.ir 

 : اهداف درس

 هدف کلی : 

ی ساختارهابرخی تحت نظارت و هدایت استاد مربوطه با کاراموزی و  دانشجویان در پایاناینست که  واحد بالینی هدف این 

نظر به اهمیت نقش تخصصی  پرستاران  .شونداشنا  مراقبتی سالمند در ایران از طریق بازدید )طبق کوریکولوم وزارتخانه( 

سالمندی به عنوان عضو تیم سالمت، این دوره شامل یک و نیم واحد کاراموزی است که در طی آن دانشجو به بررسی سیستم 

، وجود داردو جهان ها و ساختارهای مراقبتی از سالمند و تمایزی که بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در جامعه ما 

  گاهی کسب نماید.شناخت و آ
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 وظايف/ تکالیف  دانشجويان :

کلمه ای( در راستای  1000نیز گرداوری اطالعات و گزارش کتبی )در حد یک صفحه  و موسسات مراقبتی و مراکزا بازدید از ب

در و  تحلیل انجام داده  ، و با استفاده از تجربیات حرفه ای خود ،نقاط قوت و ضعف ذکر( و problem solvingحل مشکل ) 

خود را دیگر وظایف و تکالیف  . ضمن این که از دانشجویان عزیز  انتظار می رود کهدیدهارائه سیستم را  اصالح پیشنهادنهایت 

 :بشرح ذیل انجام دهنددر کاراموزی 

 ت فراگیری مطالب مورد نظر باشند.دارای زیربنای علمی مناسب جه .1

 بالین داتشه باشند. در بموقع و منظم تعامل و حضور .2

سعی در گسترش معلومات خود از طریق مطالعات کتابخانه ای در کالس با استفاده از مطالب تدریس شده  .3

 پرستاری بکار گیرند.مراقبت های  نموده و یافته های پژوهش های جدید را در جهت بهبود کیفیت

 .استفاده کنندخود تحلیل در منابع علمی جدید و یافته های حاصل از پژوهش  از .4

خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه  های آموزشی خود را  رمسئولیت فراگیری هر چه بیشت .5

 پیگیری کنند.

که  اشته باشندبطور منظم و بدون غیبت در محل کارآموزی حضور یافته و در مباحث علمی شرکت فعال د .6

 .در غیر اینصورت از نمره کل کسر خواهد شد

 ئه و تحویل دهند.ادر تاریخ های مقرر تکالیف عملی خود را ار .7

بطور نظری یا عملی در ایجاد تغییر  و ارتباط مثبت با پرسنل و ارائه نکات آموزشی ،با توسعه تفکر انتقادی  .8

 .د.نفعال باش مورد نظر در مراکز مراقبتی 

 

 : بالینی طول دوره در نحوه ارزشیابی و امتیاز مربوط به  آن

o 1-  20نمره از  9بازدید در قالب در روزهای کاراموزی فعال و منظم حضور 

o 2- یکی از ساختار و نحوه فعالیتهای و گرداوری اطالعات زمینه ای و حرفه ای از اکز مختلف مراقبتی از سالمند بررسی مر

 20نمره از   LMS 9 و بار گذاری آن در مراکز منتخب سالمندی 

بازاء هر  روز دیر بارگذاری گردد.   LMSتهیه و در سیستم  (1/10/99): گزارش می بایست یک هفته بعد از اتمام کارآموزیها توجه

)یک تا دو کلمه  1000ضمنا هر گزارش حدود کسر می گردد.  20تاریخ یک نمره از کل نمره این کرد در بارگذاری تکالیف از 

باشد با ذکر نقاط قوت و ضعف و مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب و تحلیل آنها بر اساس شواهد علمی و استفاده صفحه( 

   .اصالحی رفرنس فارسی و انگلیسی و ارائه پیشنهاد و راهکارهای  2از حداقل 

قبل  ،در خصوص یکی از ساختارهای مراقبتی از سالمند و مراقبین آنها و انتخاب یک مقاله خارجی  ارائه شفاهی ژورنال کالب -3

 20نمره از  2( 26/8/99)در تاریخ منتخب از شروع کاراموزی در مراکز 
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