
 واحد سالمندشناسیطرح درس 

  کلیات سالمندی موضوع درس:

 نپزشکی اجتماعیاسالمت دهان و دندگروه آموزشی: 

          دکتر سیمین زهرا محبیمدرس: 

 هدف كلی: 

 اقتصادی سالمندی -آشنایی با تحوالت جمعیتی و تعاریف و جنبه های اجتماعی

 

  اهداف ويژه:

 رود دانشجو بتواند:در پایان این جلسه انتظار می 

 .سالمندی فرد و جمعیت را توضیح دهد 

 .تحوالت جمعیتی در سطح جهتنی را با نمودار توضیح دهد 

 .تحوالت جمعیتی در ایران را با جهان مقایسه کند 

 .مفهوم امید به زندگی و حداکثر و حداقل آن را در کشورهای مختلف مقایسه کند 

  شرح دهد.انواع گروه بندی افراد سالمند را 

 .چهار جنبه از مسایل اجتماعی مبتال به سالمندان را شرح دهید 

 .مسایل اقتصادی مبتال به سالمندان را شرح دهید 

 را با رسم نمودار توضیح دهند. وضعیت سالمت و بار بیماریها در دوره سالمندی 

 

 عداد جلسات:ت

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 و پرسش و پاسخ جهت تعامل با دانشجو powerpointاجرای سخنرانی به همراه ارائه 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 آزمون کتبی پایان ترم به صورت سواالت چندگزینه ای

 

 نمره برای اين مبحث:

 سوال، هر کدام نیم نمره( 4نمره ) 2

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره کل( 20این مبحث در امتحان پایان ترم )از سوال  4بر اساس پاسخ دهی به 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 های کالس اسالید 

 

  منابع برای مطالعه بيشتر:

- 



 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: smohebbi@tums.ac.ir 
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