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  :تعريف رشته 
  

مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري سالمندي در چارچوب سياستهاي جامع نگر و ارتقاء سطح سالمت قشر سالمند 
مهارت در زمينه ارائه مراقبتهاي بهداشتي ، توانبخشي و اجتماعي به گروه سالمندان را تربيت مي جامعه ، پرستاراني با علم و 

نمايد به طوري كه دانش آموختگان اين مقطع قادر به تلفيق دانش پيشرفته پرستاري سالمندي با ساير رشته ها و تخصص 
ئله و تصميم گيري مبتني بر شواهد در اين حوزه بكار ل مسـر حـهاي وابسته بوده و نظريه هاي پرستاري سالمندي را با هن

  .گيرند 
دانش آموختگان اين رشته داراي تبحر و مهارت كافي در ارائه مراقبتها از پيشگيري تا نوتواني به فرد سالمند ، خانواده و جامعه 

را ، اجتماعي و فرهنگي مددجوي سالمند بوده و قادرند با بكارگيري اصول ارتباطات انساني ، نيازهاي بيولوژيكي ، روانشناختي 
ان اقدامات ددر حيطه هاي خدمات پرستاري شناسايي كرده و به منظور ارتقاء كيفي خدمات بهداشتي و توانبخشي ويژه سالمن

  . الزم را مبذول دارند 
  

  :تاريخچه رشته 
  

با اين حال با افزايش جمعيت و طول عمر .  نها قرار داشتاز سالمندان بر عهده خانواده هاي آبراي صدها سال امر مراقبت 
اولين . انسانها ، نگرش جامعه نسبت به اين مقوله تغيير كرد و موسسات رسمي بمنظور مراقبت از سالمندان تاسيس گرديد 

  .موسسات از اين نوع توسط مراجع مذهبي و با هدف رسيدگي به وضع سالمندان بي بضاعت و بي سرپرست تشكيل گرديد 
در اياالت متحده اولين مراكز مراقبت سالمندي به سبك امروزي  1935تصويب قانون رفاه و تامين اجتماعي در سال  پس از

در اين كشور شكل گرفت به طوري كه اغلب پرستاران بازنشسته منازل خود را تبديل به آسايشگاه سالمندان نيازمند كمك 
يدگي و مراقبت از سالمنداني كه امكان نگهداري آنها در خانه هايشان همچنين كليه بيمارستان ها موظف به رس. مي كردند 

اي خانه هاي تعدادي از ايالتهاي آمريكا حداقل استانداردهاي الزم براي مراقبته 1920در طول دهه . وجود نداشت شدند 
غاز به دنبال آو  1965در سال . د وردند و اعطاي گواهينامه و مجوز فعاليت به آنها از سوي دولت آغاز شپرستاري را به وجود آ

فعاليت سيستم بيمه فدرال صنعت رو به رشد خانه هاي پرستاري ويژه مراقبت از سالمندان گام بلندي به سوي رشد و تكامل 
  .بيشتر برداشت 

تماع و پرستاري سالمندي موجوديتي قائم به ذات نداشته بلكه بخشي از حرفه پرستاري ، سيستم مراقبتهاي بهداشتي ، اج
پذيرند وظايف آن از عوامل متعددي تاثير بدين ترتيب تعريف پرستاري سالمندي و نقشها و. جامعه جهاني را تشكيل مي دهد 

كه از جمله اين عوامل مي توان به نيازهاي خاص هر جامعه ، شرايط اجتماعي و سنتها و فرهنگ قالب در هر يك از جوامع 
  . اشاره كرد 

 Mission: الت رس
افزايش اميد به زندگي و متعاقب آن شيوع بيشتر بيماريهاي حاد و مزمن مطرح در سنين باالي عمر در جوامع منجر به تشديد 

افزايش مراكز نگهداري و . نياز روزافزون به تربيت افرادي شده است كه قابليت ارائه خدمات پرستاري سالمندي را دارا باشند 



ت مراقبتي علمي ، از ديگر ضرورتهاي تربيت افراد آموزش ديده در زمينه پرستاري سالمندان نيازمند خدماتوانبخشي 
در حال حاضر در كليه مراكز مربوط به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، وزارت رفاه و . سالمندي محسوب مي گردد 

از عدم نيروهاي متبحر به منظور برنامه  سازمان بهزيستي حتي يك نفر پرستار متبحر سالمندي وجود ندارد ، لذا خالء ناشي
  .ريزي و ارائه راهكارهاي ضروري در راستاي خدمات پرستاري سالمندي كامالٌ محسوس مي باشد 

زايش سن ـرشته كارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري سالمندي عبارت از كاهش مرگ و مير و عوارض ناشي از افرسالت عمده 
ت دانش آموختگاني كارآمد با ـربيـرستاري و تـراقبتهاي پـد مـراقبتي تخصصي و ارتقاء رونـارهاي مـاختـرش سـوسيله گستـب

توانايي ها و فراتوانايي هاي الزم مي باشد ، پيشرفتهاي بدست آمده در حوزه طب سالمندي و پرستاري سالمندي امكان بقاء 
در عين حال افزايش جمعيت . ندان فراهم نموده است طوالني تر همراه با سالمتي ، استقالل و خود اتكايي را براي سالم

تخصصي اجتماعي  –سالمندان نيازمند به مراقبتهاي خاص ايجاد و توسعه مدل ها و ساختارهاي مراقبتي و حمايتي بهداشتي 
ين آموزش هاي پرستاران در سطح كارشناسي در ا. را براي اين نوع مددجويان در سطح جهان و كشور ضروري ساخته است 

حوزه پاسخگوي چنين نيازهايي نبوده و بسياري از پرستاران در طي سالها كار در اين حوزه تنها به صورت عملي تجربه كسب 
  .مي نمايند 

نياز به ارائه خدمات بهداشتي مبتني بر جامعه به ويژه مراقبت پرستاري در منزل از سالمندان مبتال به اختالالت حاد و مزمن 
  .جتماعي از ديگر نكات قابل توجه در رسالت تربيت پرستاران سالمندي مي باشد جسمي ، رواني و ا

 Vision: چشم انداز  
  :تربيت پرستاران متبحر در حوزه مسائل سالمندي ، سالمندشناسي و طب سالمندي موجب 

 گسترش مراكز سالمندي ، حمايتي و مراقبتي از مددجويان با توانايي هاي خاص •

ارتقاء دانش و مهارت هاي باليني پرستاران در حوزه مسائل سالمندي متناسب با استانداردهاي قابل قبول جهاني و  •
 منطقه اي 

 توسعه مراقبتهاي پرستاري سالمندي در جامعه •

 به روز كردن دانش و مهارت پرستاران متبحر در زمينه سالمندي با آموزش مداوم •

 رماني به مددجويان سالمند و خانواده آنهاد –ارتقاء كيفيت خدمات بهداشتي  •

 توسعه آگاهيها و توانمنديهاي مددجوي سالمند و خانواده براي مشاركت در جامعه •

 برقراري ارتباط با ساير كشورهاي منطقه در راستاي رفع نيازهاي تخصصي •

 Aims: اهداف كلي رشته 
 فردي مددجويان سالمند و خانواده آنها حداكثر توانمنديهاي نهفته ي عملكردي و شايستگيدستيابي به  •

 دستيابي ، حفظ و ارتقاء كيفيت زندگي مددجويان سالمند تا حد امكان •

 اطمينان نسبت به اينكه نيازهاي ويژه مددجوي سالمند و خانواده تأمين شده است حصول  •

 ) ندي و ناتوانايي هاي احتماليناشي از فرآيند سالم( ارتقاي سازگاري مددجوي سالمند و خانواده با تغييرات زندگي  •
 حفظ عملكرد اجتماعي و حضور و مشاركت مددجوي سالمند در جامعه •



مشاركت و همكاري با واحدهاي آموزش دانشگاهي در تدوين محتواي آموزشي و برگزاري همايش ها ، كارگاهها و  •
 دوره هاي كوتاه مدت آموزشي با موضوعات سالمندي

 توسعه پژوهش در نظام ارائه خدمات بهداشتي و خدمات بهداشتي در حوزه سالمندي همكاري و مشاركت در انجام و •

 وهشي و تدوين طرح هاي متناسب در حوزه مسائل سالمنديسي زمينه ها و نيازهاي طرح هاي پژبرر •

اجتماعي مبتني بر  –مشاركت در ايجاد و توسعه پايگاههاي تحقيقات جمعيتي به منظور ارائه خدمت سالمتي  •
 عه ويژه سالمندانجام

 درماني و توانبخشي در حوزه سالمندي –مشاركت در ايجاد و توسعه مراكز تحقيق و توسعه در حيطه هاي بهداشتي  •

  

  

  

  


