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مان جهانی بهداشت، سالمندان به منزله نیروي جدیدي در راه توسعه اند. سالم پیر شدن مهم بوده و در از نظر ساز
مدیریت است. سالمت در همه ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوي تحقق می یابد؛  کشور نیازمند برنامه ریزي و

پیشرفت علم است، خود به یکی از معضالت  وزه طول عمر که از دستاوردهاي مهمکه در صورت کوتاهی در این ح
جهان رو به  جهانی بدل خواهد شد. با توجه به پیشرفتهاي فناوري و پزشکی، میانگین سن و امید به زندگی در ایران و

ي است. با این حال افزایش است. لذا مشارکت مردم و مسئولین براي داشتن یک زندگی سالم در زمان پیري ضرور
عوامل بیولوژیکی، اجتماعی، روانشناختی و جمعیت شناسی بر وضعیت سالمتی فرد سالمند  عوامل متعددي از جمله

مدنظر قرار گیرند. در این راستا کسب آگاهی و  بایست تاثیر می گذارند که در برنامه ریزي هاي ارتقا سالمت می
و بر  اهیم سالمت، سالمندي سالم و فعال به صورت دانشجو محوريدانش الزم در این واحد درسی در خصوص مف

اساس یادگیري فعال تنظیم شده که منجر به کسب نگرش مثبت در زمینه ارائه راهکارهاي علمی و عملی در زمینه 
 .سالمندي، سالمتی مطلوب، فعالیت و پویایی و شادکامی و موفقیت خواهد گردید حفظ و ارتقا کیفیت زندگی دوره

 
 

 هدف کلی : 

 

آشنایی با مبانی و مفاهیم رایج سالمتی، شاخصها و تعیین کننده هاي سالمندي سالم، سبک زندگی بهداشتی، 
سالمت و کیفیت زندگی در سالمندان، و نیز کسب آگاهی و دانش در مورد شرایط، تمهیدات  رفتارهاي بهداشتی، ارتقا

فعال و موفقیت آمیز بعنوان هدف کالن و راهبردي  ي سالم،و پیش نیازهاي مطرح در خصوص تحقق دوره سالمند
پرستاران  مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت و دیگر مراجع معتبر سیاستگذار ملی و بین المللی و نقش آفرینی

 .باشد متخصص در این حوزه می

 

 

 اهداف اختصاصی درس:  

 

 : پایان دوره از فراگیران انتظار می رود تا قادر باشنددر 

 .شاخصهاي مرتبط با سالمندي سالم، فعال و موفق را تعریف و ارائه دهد 

ن کند. یتعیین کننده هاي سالمتی، سبک زندگی بهداشتی و روشهاي ارتقا کیفیت زندگی سالمندان را تبی 

 .مشخصات و ویژگیهاي مناطق دوستدار سالمند را توضیح دهد 
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سالمندان و نیز ارتباطات اجتماعی آنان با دیگر اقشار جامعه را نقد و اجتماعی و جایگاه اجتماعی -سالمت روانی
 تحلیل نماید. 

 نحوه تقویت تشکل هاي غیر رسمی و داوطلبانه سالمندان با هدف بهینه سازي توانمندیها و ظرفیتهاي سالمندان و
 را تبیین کند.  تقویت مشارکت اجتماعی آنان

ارگیري آن از سوي سالمندان آشنا شود با مفاهیم طب مکمل و جایگزین و بک. 

 .نقش سالمت و نحوه آموزش خانواده مددجوي سالمند را در فرایند سالمندي سالم و بهبود روابط را توصیف کند 
 

 

 های تدریس(:استراتژی آموزشی)روش
                 یگروه بحث■            کنفرانس ■          سخنرانی ■ 

 ویدئو پروژکتور، وایت بردوسایل کمک آموزشی :         

 :حضور به موقع و منظم، شرکت در بحث گروهی، ارائه تکالیف.  وظایف و تکالیف دانکجو 

  طالب جهـت کسـب امتیـاز کامـل مـی مالزم به ذکر است تدریس به صورت دانشجو محور ارائه خواهد شد
 اشدخواسته شده برخوردار ب بایسـتی از فرمـت

 

 

 شیابی دانکجو:نحوه ارز 
  □تکوینی                   □مرحله اي                       :مراحل ارزشیابی

 از نمره نهایی درصد 52=  درصد 01درصد و بحث گروهی آخرین جلسه  52سمینار کالسی 
 از نمره نهایی درصد 52پیشنهاد شده توسط مدرس  انجام تکالیف

 درصد از نمره نهایی 01حضور فعال و منظم کالسی 
 رصد از نمره نهایید 51 امتحان پایان ترم

 □           صحیح و غلط  □        چند گزینه اي     □ تشریحی   ■    شفاهی   □ :نوع امتحان پایان ترم
  جور کردنی
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ل زمان بندی ارائه برنامه درسجدو  

 دانشجو مدرس عنوان ساعت روز جلسه 

هشنب5 0  01-01 طرح درس معارفه و ارائه    صالح آبادي 

هشنب5 5  01-01  

تبط شاخصهاي مر المندي فعال، سالم ،  موفق وس یمهامف
ستمهاي رفتاري،... و سی عوامل ژنتیکی، بیولوژیک،آنها )با 

( اجتماعی سالمتی  

اديصالح آب  

 

هشنب5 5  01-01 المندانس و کیفیت زندگی سالم در کیفیت زندگیمفهوم    
این دو ارائه به  صالح آبادي

جهت قرابت 
موضوعی، 

توسط یک نفر 
به عنوان دو 
ارائه درسی 

 لحاظ می گردد

هشنب5 1  01-01  

فیت رفتارهاي بهداشتی، سبک زندگی، عوامل بهبود کی
موفق.  فعال، سالم و سالمندي راستايدر  زندگی سالمندان

 )تغذیه، فعالیت فیزیکی، ....(

 صالح آبادي

هشنب5 2  01-01  
سالمت  - "دوستدار سالمند"ویژگی مناطق شهري 

جایگاه اجتماعی سالمندان. روانی و-اجتماعی  

 صالح آبادي
 

هشنب5 1  01-01  
 تشکل هاي غیر رسمی و داوطلبانه براي سالمندان و

 خانواده آنان.

 صالح آبادي
 

هشنب5 7  01-01  
ي نحوه آموزش خانواده مددجوي سالمند در فرایند سالمند

 سالم
 صالح آبادي

 

هشنب5 8  01-01 "طب مکمل و جایگزین در سالمندي"بحث گروهی    گروهی صالح آبادي 

 

 


