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این درس منجر به کسب دانش و مهارت در زمینه ارائه خدمات پرستاری سالمندی به مددجویان با بیماریها و 

ناتوانیهای جسمی و بهبود تطابق خانواده آنها به منظور کسب استقالل، بازگشت مددجو به روند معمول زندگی 

 ندگی وی خواهد شد.و فعالیت های اجتماعی و ارتقا کیفیت ز

 
 

 هدف کلی : 

کسب دانش و مهارت در مورد ارائه مراقبت های پرستاری تخصصی به مددجویان سالمند دجار اختالالت عملکرد و 
 بیماری های مرتبط با هر یک از سیستم های مختلف بدنی و بهبود تطابق خانواده با شرایط سالمند.

 

 
 

 رئوس مطالب 

 

 ت دستگاه عضالنی استخوانی دوره سالمندیفرآیند پرستاری در تغییرا   
  )فرآیند پرستاری در حوادث شایع دوران سالمندی )سقوط 
 عروقی در سالمندی )پرفشاری خون، سنکوپ و ..( -فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه قلبی 
 فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه تنفسی در سالمندی 
 مندان )سیگار، چاقی، عدم تحرک و ..(عوامل موثر در کاهش عملکرد ریه سال 
 تغییرات دستگاه مغز و اعصاب در سالمندی )آلزایمر، سکته مغزی، پارکینسون و ..( فرآیند پرستاری در 
 فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه گوارش و اختالالت گوارشی شایع در دوره سالمندی 
 ندانفرآیند پرستاری در بیماری های شایع پوستی و زخم سالم 
 تناسلی در سالمندی )هیپرتروفی پروستات، بی اختیاری و ..( -فرآیند پرستاری در تغییرات ادراری 
 )... فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه آندوکرین )دیابت، تیروئید و 
 فرآیند پرستاری در اختالالت انکولوژیک شایع دوره سالمندی 
 ت بینایی و شنوایی سالمندانفرآیند پرستاری در تغییرات حواس خاص و مشکال 
 ( مراقبت های تسکینیPalliative Care) 
 پرستاری توانبخشی سالمندان در بیماری ها و اختالالت مزمن دوره سالمندی 
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 های تدریس(:استراتژی آموزشی)روش

    یگروه بحث■            کنفرانس ■          سخنرانی ■ 
              

 پروژکتور، وایت برد : ویدئووسایل کمک آموزشی         

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

  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

 

 

 انشجو:نحوه ارزشیابی د 
 □  تکوینی                   □مرحله ای                       :مراحل ارزشیابی

 از نمره نهایی درصد 51درصد =  51)هر دانشجو سه موضوع( + بحث گروهی درصد 03سمینار کالسی 
 درصد از نمره نهایی 03ارائه تکلیف پیشنهادی مدرس 

 هاییدرصد از نمره ن 53حضور فعال و منظم کالسی 
 رصد از نمره نهایید 51 امتحان پایان ترم

جور  □           صحیح و غلط  □        چند گزینه ای    □  تشریحی  ■   شفاهی   □ :نوع امتحان پایان ترم
  کردنی
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 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 
 دانشجو مدرس عنوان ساعت تاریخ

 - صالح آبادی طرح درس معارفه و ارائه 55-51 یک شنبه 5

 (Palliative Careمراقبت های تسکینی ) 55-51 یک شنبه 2
 - صالح آبادی

 55-51 یک شنبه 0
پرستاری توانبخشی سالمندان در بیماری ها و اختالالت مزمن دوره 

 سالمندی
 - صالح آبادی

 55-51 یک شنبه 5
 ی های شایع پوستی و زخم سالمندانفرآیند پرستاری در بیمار

 
  صالح آبادی

 55-51 یک شنبه 1

 المندی     غییرات دستگاه تنفسی در سفرآیند پرستاری در ت
ان )سیگار، چاقی، عدم عوامل موثر در کاهش عملکرد ریه سالمند

 تحرک و ..(

  صالح آبادی

 بحث گروهی با تعیین موضوع توسط مدرس 55-51 یک شنبه 1
بحث  صالح آبادی

 گروهی

 55-51 یک شنبه 7
فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه مغز و اعصاب در سالمندی )آلزایمر، 

 ی، پارکینسون و ..(سکته مغز
  صالح آبادی

 55-51 یک شنبه 8
لمندی عروقی در سا -فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه قلبی

 )پرفشاری خون، سنکوپ و ..(

  صالح آبادی

 بحث گروهی با تعیین موضوع توسط مدرس 55-51 یک شنبه 9
بحث  صالح آبادی

 گروهی

 55-51 یک شنبه 53
الت گوارشی شایع ات دستگاه گوارش و اختالفرآیند پرستاری در تغییر

 در دوره سالمندی
  صالح آبادی

 55-51 یک شنبه 55
 (فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه آندوکرین )دیابت، تیروئید و ...

 
  صالح آبادی

 بحث گروهی با تعیین موضوع توسط مدرس 55-51 یک شنبه 52
بحث  صالح آبادی

 گروهی

 55-51 یک شنبه 50
 ت انکولوژیک شایع دوره سالمندیرآیند پرستاری در اختالالف

 
  صالح آبادی

این دو  صالح آبادی   فرآیند پرستاری در تغییرات دستگاه عضالنی استخوانی دوره سالمندی 55-51 یک شنبه 55
موضوع 

توسط یک 
نفر ارائه می 

 شود.

 ندی )سقوط(وادث شایع دوران سالمفرآیند پرستاری در ح 55-51 یک شنبه 51

 صالح آبادی

 بحث گروهی با تعیین موضوع توسط مدرس 55-51 یک شنبه 51
بحث  صالح آبادی

 گروهی

 


