
 

 رستاریپ روان و سالمندان سالمت پرستاری گروه

    1401-1400    سالمندي سالمت ارشد كارشناسي       اول :ترم          اول :   نیمسال

 دکتر متقی  –مدرسین:  دکتر صادق مقدم 

 درس : كیفیت زندگي در دوره سالمندي 

 استراتژیهای اموزش و بهداشت پیچیده طبیعت به کلی نگرش دادن و پایه اطالعات  آوردن فراهم    :  هدف كلي درس  

   سالمت ارتقاء
 :   درس شرح  

 : اين درس منجر به كسب دانش و مهارت در زمینه 

 مفاهیم پايه در كیفیت و ابعاد زندگي سالمندان   -

 ارتقاء سالمت در سالمندان   -

-  wellness ستمراقبت از پا و پوبحث هاي فراموش  شده  سالمت دندان ، سالمت و (Quality of 

life)كیفیت زندگي 

مروري بر وضعیت بهداشتي سالمندان در كشور و جهان ( وضعیت اقتصادي، اشتغال، برنامه ريزي براي  -

 بازنشستگي،تامین اجتماعي، منابع مالي ،بیمه ها، مشاركت در تامین منابع درس نظام پرداخت ها) 

استراتژيهاي دنیا براي ارتقاء سالمت سالمندان در زمینه هاي بیماري هاي قلبي، سکته، سرطان، حوادث  -

 و بیماري هاي رواني  

 سالمت فیزيکي و آگاهي هاي تغذيه اي  -

 كاهش استرس و مديريت استرس   -

 سالمت روحي و رواني  -

 شیوه زندگي سالم در دوره سالمندي ،  -

 مباحث اخالقي مرتبط  -

 سخنراني ،بحث ،ارايه سمینار دانشجويي ، پرسش و پاسخ ،نمايش  فیلم   : تدريس روش  -



  

  : درس این در نشجودا  ارزشیابي شیوه 

 مشاركت فعاالنه در كالس، موفقیت در آزمونهاي دوره اي و پاياني        نظري: -

سالمندي   mph:كلیه كتب  سالمند شناسي ،طب سالمندي  و مقاالت معتبر ،پايان نامه هاي پرستاري،  منابع  -

 ،دكتري سالمند شناسي  انجام شده در اين راستا.  
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 جدول زمانبندي ارايه دروس 

 جلسه و تاريخ    موضوع  مدرس  دانشجو  مالحظات 

 1    طرح  ارايه و معارفه درس    دکتر صادق مقدم     

تعاريف و نظريه های    دکتر صادق مقدم    
  کيفيت زندگی 

 2 

بررسی ابعاد فردی موثر    دکتر صادق مقدم    
رضايت بر کيفيت زندگی ) 

  از زندگی ( 

 3 

مقدمدکتر صادق      بررسی ابعاد فردی موثر    
) تعامالت بر کيفيت زندگی

  اجتماعی(

 4 

بررسی ابعاد فردی موثر    دکتر صادق مقدم    
)توانايی بر کيفيت زندگی

   1عملکردی( 

 5 

بررسی ابعاد فردی موثر    دکتر صادق مقدم    
) توانايی بر کيفيت زندگی

   2عملکردی(  

 6 

بررسی ابعاد فردی موثر    دکتر صادق مقدم    
بر کيفيت زندگی) اوقات 

   فراغت( 

 7 

در  کيفيت زندگی و حوادث    دکتر صادق مقدم  *  
  سالمندان 

 8 

کيفيت زندگی در سالمندی    دکتر صادق مقدم  *  
  و استرس 

 9 



فرهنگ و معنويت و کيفيت    دکتر صادق مقدم  *  
  زندگی 

 10 

متقی دکتر      سالمت فيزيکی و کيفيت   
  زندگی 

 11 

متقی دکتر       12   سالمت زندگی و کيفيت زندگی ) فعاليت های ورزشی (   

 13   کيفيت زندگی و بازنشستگی ، اقتصاد   دکتر صادق مقدم    

 14   محيط زندگی ) وضعيت جغرافيايی( و کيفيت زندگی   دکتر صادق مقدم    

 15   محيط زندگی ) وضعيت جغرافيايی( و کيفيت زندگی  دکتر صادق مقدم    

 16   ارزشيابی تکوينی       

  

  

 در جدول طرح درس 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  -

   (. بجز واردی که مرتبط با تاریخچه  می باشد)به بعد باشد  2012منابع از سال  -

مقاله که مربوط به معرفی مداخالت و راهکارهای درمانی و پرستاری است استفاده گردد ( این  5حداقل از  -

  استفاده می گردد .موارد عالوه بر مقاالتی است که در سایر قسمت ها 

  پاور ها بطو توامان فارسی و انگلیسی باشد  -

  عدد باشد   30حد اکثر پاور ها  -

 


