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 به نام خدا  

  

 
  

 

 

  

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

  واحد نظری  1دکتر عجم   –واحد نظری  1مدرسین:  دکتر صادق مقدم 

     مفاهیم و مبانی سالمند شناسی :  نام درس  

 

 :  هدف كلي درس

 آشنایی با  مفاهیم ، دیدگاه های ویژه ، فرضیات  و جنبه های مختلف دوران سالمندی 

 :   شرح درس   

 تعارف و دید گاه های مختلف سالمندی

 تئوری های مربوط به سالمندی

 سالخوردگی جامعه و چالش های مربوط به ان 

 تجارب سالمندی 

 تغییرات جمعیتی و شاخص های آن 
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 ( و.... ( Successful Ageingسالمندی موفق 

  Family and older peopleخانواده و مراقب افراد سالمند 

Burden of ageing     بار اجتماعی سالمند و شیوه های برخورد با آن 

Quality Ageing   سالمندی با کیفیت 

 بازنشستگی و سالمندی 

 دیدگاه های مختلف سالمندی 

 مذهب و اثرات آن در سالمندی 

 آشنایی با مباحث اخالقی در این درس 

 

 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   -

 انجام كنفرانس كالسي با موضوعات مشخص شده . -

 انجام تکاليف و ارائه كنفرانس درسي  -
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 جدول زمانبندي ارايه دروس 

 جلسه و تاريخ    موضوع  مدرس  دانشجو  مالحظات 

عجمدکتر       تعارف و دید گاه های  مختلف سالمندی  

 

1 

تئوری های مربوط       عجمدکتر     

 به سالمندی
2 

سالخوردگی جامعه و    –دکتر صادق مقدم   *  

چالش های مربوط به 

 ان 
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 4 تجارب سالمندی     –دکتر صادق مقدم   *  

 5 تغییرات جمعیتی و شاخص های آن    دکتر عجم  *   

صادق مقدمدکتر       6 ( و.... ( Successful Ageingسالمندی موفق   

 Family and olderخانواده و مراقب افراد سالمند    عجمدکتر  *   
people  

7 

صادق مقدمدکتر       

 
Burden of ageing     بار اجتماعی سالمند و شیوه های

 برخورد با آن 
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 9 سالمندی با کیفیت   Quality Ageing دکتر صادق مقدم  

 10 بازنشستگی و سالمندی دکتر صادق مقدم  

عجمدکتر  *   11 دیدگاه های مختلف سالمندی  

 *  
عجمدکتر   

  

 12 مذهب و اثرات آن در سالمندی

  

  

 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  -


