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  هذف کلی درس: 

  ( جهت هر جلسه یک هذف : ) اهذاف کلی جلسات 

 ضٌاخت علل ايجاد اترٍاسکلرٍز 

 ضٌاخت ريسك فاکتَرّاي قلبی 
 

 اهذاف ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف هر جلسه : 

  جلسه اول : 

 ضٌاخت پاتَشًس اترٍاسکلرٍز 

  ٍ ايجاد اترٍاسکلرٍزضٌاخت ًحَُ ضرٍع 

 ضٌاخت سلَل ّاي دخيل درايجاداترٍاسکلرٍز 

 تکاهل ٍ عارضِ دار ضذى اترٍها ضٌاخت هراحل 

 عَاقب پاتَلَشيکال اترٍاسکلرٍز ضٌاخت 

 پيطگيري ٍ درهاى اترٍاسکلرٍز ضٌاخت 

 

 

      بیقل فاکتَرّاي ترٍاسکلرٍز ٍ ريسكآ علل ايجاد :ػنواى درس

 داًطجَياى پسضکی دٍرُ فيسيَپاتَلَشي: هخاطباى  

 ٍاحذ 2 :  تؼذاد و نوع و احذ

 ٍاحذ2از  /.18:  سهن استاد

 پاتَلَشي/ٍيفيسيَلَش :درس پیص نیاز 

  :زهاى ارائه درس 

  10لغايت  8  : ساػت

  جلسِ پاياى : کالسساػت  

 دکتر هحوذ رٍزبْاًی :هذرس  
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  هذف کلی : 

  اهداف ویژه رفتبری جلسه اول: 

 ضٌاخت پاتَفيسيَلَشي اترٍاسکلرٍز 

  پالك اترٍاسکلرٍتيكضٌاخت خصَصيات 

 اترٍاسکلرٍتيك ضٌاخت عَاهل هَثر در عارضِ دار ضذى پالك 

 ضٌاخت ًتايج باليٌی اترٍاسکلرٍز 

 اترٍاسکلرٍز درهاى ٍ ضٌاخت ًحَُ پيطگيري 
 

  در پبیبن دانشجو قبدر ببشد: 

 ترٍاسکلرٍز را ضرح دّذآ پاتَشًس 

 َُرٍاسکلرٍز را تَضيح دّذآت ايجاد ٍ ضرٍع ًح 

 رٍاسکلرٍز را بطٌاسذآت ايجاد در دخيل سلَلْاي 

 ترٍها را بياى کٌذ ضذى دار عارضِ ٍ تکاهل راحلم 

 ترٍاسکلرٍز را بذاًذآ باليٌی ًتايج 

 َُترٍاسکلرٍز را بياى کٌذآ درهاى ٍ پيطگيري ًح 

 

  جلسه دوم 

  هذف کلی : 

  اهذاف ویژه رفتاری جلسه اول : 

 ضٌاخت ريسك فاکتَرّاي قلبی 

 ترٍاسکلرٍزيس  آ فاکتَرّاي هاشٍر ريسك ضٌاخت 

 ليپيذي بعٌَاى ريسك فاکتَر اختالالت ضٌاخت 

 فاکتَر ريسك ضٌاخت ّايپرتاًسيَى بعٌَاى 

 فاکتَر ريسك ضٌاخت ديابت بعٌَاى 

 ترٍاسکلرٍزآ ضٌاخت تاثير جٌس بر رٍي رًٍذ ايجاد 

  ضٌاخت گايذ اليي ّاي جذيذ در هَرد درهاى ليپيذ 

 هَرد در جذيذ ضٌاخت گايذاليٌْايlife style 
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  در پبیبن دانشجو قبدر ببشد: 

 قلبی را بطٌاسذ فاکتَرّاي ريسك 

 را بذاًذ ترٍاسکلرٍزيسآ هاشٍر فاکتَرّاي ريسك 

 ليپيذي ٍ ًحَُ درهاى را بياى کٌذ اختالالت 

 کٌذ بياى را درهاى ًحَُ ٍ ّايپرتاًسيَى 

 کٌذ بياى را درهاى ًحَُ ٍ ديابت 

 ترٍاسکلرٍز را ضرح دّذآ ايجاد رًٍذ بررٍي تاثيرجٌس 

 ليپيذ را تَضيح دّذ درهاى درهَرد جذيذ گايذاليٌْاي 

 هَرد در جذيذ گايذاليٌْاي ًاختشlife style را بذاًذ 

  هنابغ هورد استفاده: 

1- بيستنٍيرايص 2020ّاريسَى  

2020برًٍَالذ  -2  

  روش تذریس:  

  سخراًی 

 پرسص ٍ پاسخ 

 

  نحوه ارزضیابی: 

  اهتحاى پاياى ترم 

 حضَر فعال در کالس 
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  هقررات درس و انتظارات از دانطجو : 

 حضَر فعال در کالس 

 هطارکت در بحث 

 استفادُ از رفرًس هعتبر 

 حفظ سکَت ٍ اراهص 

 سنجص و ارزضیابی

 ساػت تاریخ نوره روش آزهوى آزهوى

 30/8 21/03/1401 95 گسینه ای 4كتبي  آزمون پبیبن ترم

   5 سوال و جواة هر جلسهدر پبیبن 

 

 جذول زهاى بنذی درس

 :روز و ساػت جلسه 
 

 وسیله كمک آموزشي روش تدریس نبم مدرس  موضوع درس جلسه

سخٌراًی با تکيِ بر هطارکت داًطجَياى    1

 بصَرت پرسص ٍ پاسخ 

Power Point 
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