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   كارشناسي ارشد سالمت  سالمندي         وم د:   ترم      1400-1401 وم د:   نیمسال    

 اراموزی کواحد  5/0 -واحد نظری  5/1مدرسین:  دکتر صادق مقدم 

     المندی ساسی نوان شر:  نام درس  

 :  هدف كلي درس

دانش نظری دانشجویان در رابطه با روان شناسی دوران سالمندی به همراه دیدگاه وسیع در مورد اختالالت روانی شایع ء رتقاا

 لی در جنبه های گوناگون پیشگیری و ارتقاء سالمت روان سالمندان کار گرفتن راه کارهای عماین دوران و در نهایت ب

 :   شرح درس   

 طبیعی ذهنی و روانی در دوره سالمندی تغییرات  -

 شناخت در دوره سالمندی و حافظه  -

 خلقی و شخصیتی در سالمندی تغییرات  -

 و مراقبت های بهداشت در عصر جاریندی سالم -

 مؤثر بهداشت روان برای سالمندان مداخالت  -

 و هوش سالمندی  -

 در نقش و روابط اجتماعیتغییر  -

 دست دادن و داغدیدگیاز  -

 هویت  -

 یابی سالمت روانی سالمندان گیری ابزار های ارزبکار  -

  اخالقی در روان شناسی سالمندان مباحث  -
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 سخنراني ،بحث ،ارايه سمينار دانشجويي ، پرسش و پاسخ ،نمايش  فيلم   : وش تدریسر

  
  

  : شیوه ارزشیابي دانشجو در این درس

      :نظري -

 مشاركت فعاالنه در كالس، موفقيت در آزمونهاي دوره اي و پاياني   -

 كنفرانس كالسي با موضوعات مشخص شده .انجام  -

 كارآموزي مطابق الگ بوک  ر قالب واحدام تكاليف مرتبط دانج -

  

  : منابع 

 :و  منابع معرفي شده در كوريكولوم -

1- Mayer H. Brenna; et al.” Better Elder Care. A Nurses Guide to caring for older  Adults”. 
New York: Springhouse co,last edition. 

2- Meridean L. Maasl; et al” Nursing care of older adults. Diagnoses, outcomes& 
intervention; Mosby co. Last edition 

3- Sally j, Redfern,et al. Nursing Older People: last edition. 
4- New related journals(e.g: American journal of geriatreic psychiatry) 
 

  
  
 

  

 جدول زمانبندي ارايه دروس 

 جلسه و تاريخ    موضوع  مدرس  دانشجو  مالحظات 

    طرح ارايه و معارفه   دکتر صادق مقدم     
  رسد

1 

عی طبیتغییرات  -   دکتر صادق مقدم     

ذهنی و روانی در 

 دوره سالمندی

2 

 –دکتر صادق مقدم    
  دانشجويان 

شناخت در و حافظه  
 دوره سالمندی

3 

خلقی و تغییرات    –دکتر صادق مقدم    
 شخصیتی در سالمندی

4 

و مراقبت های بهداشت در عصر جاریندی سالم دکتر صادق مقدم      5 
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 6 مؤثر بهداشت روان برای سالمندان مداخالت  - دکتر صادق مقدم    

 7 مؤثر بهداشت روان برای سالمندان مداخالت  - دکتر صادق مقدم    

 8 و هوش سالمندی - دکتر صادق مقدم    

 9 در نقش و روابط اجتماعیتغییر  - دکتر صادق مقدم  

01 دست دادن و داغدیدگیاز  - دکتر صادق مقدم    

یابی سالمت روانی سالمندانگیری ابزار های ارزبکار  دکتر صادق مقدم    11 

   
مقدم دکتر صادق  

  

یابی سالمت روانی سالمندانگیری ابزار های ارزبکار   12 

  

  

 در جدول  زمانبندی مشخص شده است  عناوین کنفرانس های دانشجویی:  

  

 دانشجویان عزیز توجه نمایند که: 

  قبل از ارایه و جمع آوری مطالب با استاد هماهنگی نمایید  -

  از منابع به روز ومعتبر استفاده نمایید  -

  به بعد باشد (بجز واردی که مرتبط با تاریخچه  می باشد)  2008منابع از سال  -

  پاور ها بطو توامان فارسی و انگلیسی باشد  -

  عدد باشد  35حد اکثر پاور ها   -

آموزشی طراحی و ارایه نمایید ( این قسمت مربوط به بخشی پمفلت مطالب را بصورت فارسی و روان در فورمت یک  -

  می باشد موزی آاز کار 

 در الگ بوک بطور مشروح آورده شده .  :   اراموزی کدر بخش  -


