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 پرستاري مامايي دانشکده:

                                                يسالمند يپرستارسالمت جامعه و  :يگروه آموزش

 يسالمند يارشد پرستار يکارشناس :يليتحص يرشتهو مقطع  

                                 99-98مسال دوم ين

  سالم و فعال يسالمندنام درس:  

 يواحد کاراموز1نظري و واحد   1 احد:تعداد و 

 بررسي وضعيت سالمت سالمند -پيدميولوژي سالمنديا از:يش نيپ

 11-11: ساعت  هفته اول(     8)در  شنبه ها دوزمان برگزاري کالس: 

 7کالس : يمکان برگزار

 نفر 6 ان:يتعداد دانشجو

 ينيحسدکتر  -)مسئول درس( يدکتر باستان ن:يمدرس

   faridehbastani@yahoo.com ل:يم يا

 د(ي)لطفا شرح ده شرح دوره:

 مهم بوده و در شدن پير سالم نديفرا باشند، يمهمه سالمندان به منزله نيروي جديدي در راه توسعه آنجا که از 

 يابد؛ مي معنوي تحقق و رواني اجتماعي، رفاهي، ابعاد همه سالمت در است. مديريت و ريزي برنامه نيازمند کشور

جهاني  معضالت از يکي به است، و پيشرفت علم دستاوردهاي از که عمر، طول اين حوزه در کوتاهي صورت در که

 و ايران در زندگي به اميد و سن پزشکي، ميانگين و فناوري هاي پيشرفت با اينکه توجه به شد. با خواهد تبديل

است.  ضروري زمان پيري در سالم زندگي داشتن براي و مسئولين مردم مشارکت لزوم است، زايشاف به جهان رو

رو هستند که بسياري از اين مشکالت ريشه در  سبک زندگي  ها و مشکالت خاصي روبه افراد سالمند با چالش

وامل اجتماعي، بهداشتي همچون کاهش تحرک و ضعف مشکالت جسمي و رواني دارد. البته تعداد زيادي از ع

گذارند که  شناختي و بيولوِژيکي هم وجود دارد که بر وضعيت سالمت فرد سالمند تأثير مي جمعيت شناختي، روان

کسب آگاهي و دانش الزم در اين ن راستا، يارتقا سالمت مي بايست مد نظر قرار گيرند. در ا يها يزيدر برنامه ر

سالم و فعال )موفقيت آميز( بصورت دانشجو محوري و بر اساس واحد درسي در مورد مفاهيم سالمت، سالمندي 

منجر به کسب نگرش مثبت در زمينه ارائه راهکارهاي علمي و عملي در زمينه حفظ و  يادگيري فعال تنظيم شده که

 تامين دوره سالمندي  با طول عمر همراه با کيفيت زندگي باال، سالمتي مطلوب ، فعاليت و پويايي و شادکامي، و

 موفقيت خواهد گرديد. 

 

 

 د(ي)لطفا شرح ده: يهدف کل

شنايي با مباني و مفاهيم رايج سالمتي، شاخص ها و تعيين کننده هاي سالمندي سالم، سبک هدف کلي درس ، آ

کسب دانش و آگاهي در زندگي بهداشتي، رفتارهاي بهداشتي، ارتقا سالمت و کيفيت زندگي در سالمندان و نيز 

هيدات و پيش نيازهاي مطرح در خصوص تحقق دوره سالمندي سالم، فعال و موفقيت آميز بعنوان مورد شرايط، تم

هدف کالن و راهبردي مورد تاکيد سازمان جهاني بهداشت و ديگر مراجع معتبر سياستگذار ملي و بين المللي و 

 ن حوزه مي باشد. يپرستاران متخصص در ا ينينقش آفر

 طرح درس است( ين اهداف کل:)در واقع هماينينابيباهداف 

mailto:faridehbastani@yahoo.com
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 شاخص هاي مرتبط با سالمندي سالم، فعال، و موفق ح يف و تشريتعر -1

 تعيين کننده هاي سالمتي ن ييتب  -1

 روشهاي ارتقا کيفيت زندگي سالمندانسبک زندگي بهداشتي و  -3

  "دوستدار سالمند"مشخصات و ويژگي هاي مناطق شهري ف يتعر -4

 سالمند ارتباطات اجتماعي واني و جايگاه ر -سالمت اجتماعي  -5

 تغذيه سالم و ورزش در دوره سالمندي  -6

   طب مکمل و جايگزينبکارگيري با آشنايي  ان ودر سالمندسالمت آموزش  -7

 

 س:يتدر يهاوهيش

 *پرسش و پاسخ    *شده  يزيبرنامه ر يسخنران   * يسخنران

ب   ر  يمبتن    يريادگي     (PBLبر حل مسئله) يمبتن يريادگي  *يبحث گروه

 (TBLم)يت

 -----------------د( ير موارد )لطفاً نام ببريسا

 

 د(ي)لطفا شرح ده ف دانشجو:يف و تکاليوظا

  فيتکالبموقع و ارائه  در کالس فعالو حضور مشارکت 

 د.منظور خواهد ش ننمره صفر براي آا يواحد درسي حذ ف و باشد  ر موجهيغبت موجه و ينکه غيبر حسب ا 

 :  يل کمک آموزشيوسا

   *د يپروژکتور اسال    *ت برد يوا

 --------------د( ير موارد  )لطفاً نام ببريسا

 

  :درصد نمرهو  يابينحوه ارزش

نمره 11                                                         1/1/99  خيدر تار، ان ترميآزمون م   

 نمره 7                        درس( ياصل ينه محور هاي)در زم يو کتب يشفاهنار يسمارائه  

                      نمره 1                         حضور منظم در کالس و ارائه بموفع تکاليف 

 فرم ارزشيابي سمينار:

 کفايت محتوا و روال  منطقي و تسلسل مطالب و استفاده از منابع جديد  

 ه از دو مقاله خارجي مرتبط با موضوع سمينار   ترجمه و استفاد

 ارائه در زمان مقرر )کتبي و شفاهي(  

 آمادگي و کيفيت ارائه  

 استفاده از وسائل کمک آموزشي  

 تنظيم وقت، ايجاد انگيزه سوال و فعال نگه داشتن فراگيران  

 قدرت پاسخگويي به سواالت  

 کليدي  خالصه و جمع بندي نهايي و تاکيد بر مطالب
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 ر باشديتواند شامل موارد ز ينوع آزمون: م

  *يانهيچندگز و  *پاسخ کوتاه و احتماال چند سوال     *يحيتشر

 منابع پيشنهادي براي مطالعه:  

 اينترنتيو  چاپيکتب فارسي يا انگليسي  -

 

Miller Carole A. Nursing for Wellness in Older Adults. 8 th ed. 

Philadelphia:  Wolters Kluwer 2019. موجود در کتابخانه 

 

Eliopoulos Charlotte. Gerontological Nursing 9
th

 ed. 

Philadelphia:  Wolters Kluwer 2018. موجود در کتابخانه   

Essentials of Gerontological Nursing. Meredith Wallace. New York 2008 

Springer Publishing Company. Chapter 7- 8  

Gerontological Nursing. Competencies for care, 2006, Kristen L. Mauk. 

by Jones and Bartlett Publishers, Inc  

Health at Older Ages. David M. Cutler and David A. Wise. , The 

University of Chicago Press, 2008

TOTAL HEALTH PROMOTION. Mental Health, Rational Fields and 

the Quest for Autonomy. David Seedhouse. UK/

JOHNWILEY&SONSLTD 2002. 

Nutrition and Fitness: Mental Health, Aging, and the Implementation of a 

Healthy Diet and Physical Activity Lifestyle .Artemis P. Simopoulos 

The Center for Genetics, Nutrition and Health, Washington, D.C., USA, 

2005. 
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CAM Complementary 

Alternative Medicine  

 
 

 
 

 

 ترم 61يا  61تکاليف کارآموزي در هفته ارائه 


