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 به نام خدا  

  
  

 

 

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

 صادق مقدم ( دکتر  -) خانم خوشخو واحد کاراموزی  1 –واحد نظری  1مدرسین:  دکتر صادق مقدم 

 مراکز نگهداری المندان در جامعه، خانه و ساز  مراقبت :  نام درس 

 :  هدف كلي درس

از این درس آشنایی با مسائل اجتماعی و مراقبتی و بازنشستگی و مسائل اقتصادی جزو کل در جمعیت سالمند و هدف 

و بیمارستان و جامعه می و حمایتی سالمندی با محوریت خانه و مراکز نگهداری  خدمات و مراقبت های اساسیانواع 

 باشد. 

 :   شرح درس   

 و مراقبت های اساسی و خدمات حمایتی سالمندان اهداف 

 در جامعهمراقبت 

 در خانه و مراکز نگهداری و بیمارستان ها مراقبت 

 ام ارائه مراقبتظهای نچالش 

 و وظایف خانواده ها ، سازمان های داوطلبانه و خیریه ها و دیگر سرویس های غیر رسمی مراقبتنقش 

 های حمایت از سالمندان شبکه 
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 رویس محور ها و خدمات سمراقبت 

 ه سالمندان ژهای ویبخش 

 رای سالمندان ها و سیستم های رفاهی و بهداشتی و اجتماعی بمدل 

     این حوزه مباحث اخالقي در 

 سخنراني ،بحث ،ارايه سمينار دانشجويي ، پرسش و پاسخ ،نمايش  فيلم   : روش تدریس

  
  

  : 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  -

   احد كاراموزي و قالب در مرتبط تكاليف انجام -

  درسی کوريکولوم در شده معرفی منابع : منابع 

 

   
 جدول زمانبندي ارايه دروس 

 جلسه و تاريخ    موضوع  مدرس  دانشجو  مالحظات 

    طرح ارایه و معارفه   دکتر صادق مقدم     
  رسد

1 
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و مراقبت های اساسی اهداف    دکتر صادق مقدم     
و خدمات حمایتی سالمندان 

 در جامعهمراقبت 

2 

 –دکتر صادق مقدم    
  دانشجویان 

در خانه و مراکز مراقبت  
 گهداری و بیمارستان ها ن

3 

 –دکتر صادق مقدم    
  دانشجویان 

ام ارائه ظهای نچالش  
 راقبتم
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 –دکتر صادق مقدم     
 دانشجویان

و وظایف خانواده ها ، سازمان های داوطلبانه و خیریه ها و دیگر نقش 
 سرویس های غیر رسمی مراقبت
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 –دکتر صادق مقدم     
 دانشجویان

 6 های حمایت از سالمندان شبکه 

 –دکتر صادق مقدم     
 دانشجویان

 7 ه سالمندان ژهای ویبخش . رویس محور ها و خدمات سمراقبت 

 –دکتر صادق مقدم     
 دانشجویان

 8 رای سالمندان ها و سیستم های رفاهی و بهداشتی و اجتماعی بمدل 

  

  

 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   -

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

  می باشد به بخشی از کار عملی

 ظیم شده در الگ بوک کاراموزی : مطابق با برنامه تندر بخش  -


