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 قبلت ًگبسش طشح دسس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  هذف کلی درس:  

  ُضذُ ٍ  آضٌبٍ استقبء کیفیت صًذگی  "سجک صًذگی سبلن"داًطجَ دس پبیبى ایي دسس ثب ضکل گیشی ٍ هطشح ضذى ٍاط

 .ساّجشدّبی استقبء سالهت سا دس ساستبی تَسعِ جبهعِ ٍ استقبء کیفیت صًذگی دس عشصِ ّبی جبهعِ ثکبس ثٌذد

 

  ( جهت هر جلسه یک هذف : ) اهذاف کلی جلسات 

 اهذاف مرحله ای  : 

 هفبّین هشتجط ثب سالهتی سا تعشیف ًوبیذ 

 عَاهل عوذُ تأثیشگزاس ثش سالهتی سا تَضیح دّذ 

 

  ویژه رفتاری به تفکیک اهذاف مرحله ای اهذاف: 

 استقبء سالهت سا تعشیف کٌذ. 

 هفَْم استقبء سالهت سا ضشح دّذ 

 تبسیخچِ استقبء سالهت سا رکش کٌذ 

 تغزیِ سبلن ٍ هجبسصُ ثب الغشی ٍ چبق سا ضشح دّذ 

 ٍسصش ٍ سجک صًذگی سبلن سا ضشح دّذ. 

 ُدًقص سجک صًذگی سبلن دس پیطگیشی اص اعتیبد سا ضشح د 

 حضَس هٌظن دس کالس داضتِ ثبضذ. 

 اص هٌبثع دیگش علوی استفبدُ ًوبیذ. 

 

 

 

      life style & Nutrition   :ػنوان درس

    داًطجَیبى پضضکی دٍسُ فیضیَپبتَلَطی قلت :مخاطبان 

    ٍاحذ 2 :تؼذاد و نوع و احذ  

ٍاحذ     2اص   09/0   :استاد  سهم

: درس پیص نیاز 

                      27/02/1401   :زمان ارائه درس 

      10/8 -10/10: کالسساػت 

 جَاد عظیوی ٍقبسدکتش  :  مذرس 
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  در پایان دانطجو قادر باضذ: 

 سجک صًذگی سبلن سا تعشیف کٌذ 

 استقبء سالهت سا تعشیف کٌذ 

 اثعبد سجک صًذگی سبلن سا ًبم ثجشد 

 تغزیِ سبلن سا تعشیف کٌذ. 

  ثذاًذًقص تغزیِ سبلن دس ثْجَد عولکشد قلت سا 

 فعبلیت فیضیکی سا دس جْت ثْجَد سیستن گشدش خَى ٍ عولکشد قلت ثذاًذ 

 هذیشیت استشس سا ثذاًذ. 

 عَاهل تأثیش گزاس ثش چبقی سا ثذاًذ. 

 اثش هصشف دخبًیبت ٍ هَاد هخذس سا ثش سیستن قلجی عشٍقی ثذاًذ. 

 ًقص تکٌَلَطی دس کن تحشکی ٍ اثش آى ثش سیستن قلت ٍ عشٍق سا ثذاًذ 

 ٍ سجک صًذگی سبلن سا ثذاًذ ٍسصش. 

 تفبٍت سٍغٌْبی هضش ٍ سبلن سا ثذاًذ. 

 

  منابغ مورد استفاده: 

 Harrison's Principles & Internal Medicine 20
th

 edition, 2018 

 Cecil Essential of  Medicine , 9
th

 edition, 2018 

 

  روش تذریس:  

  سخٌشاًی 

 پشسص ٍ پبسخ 

 

  وسایل آموزضی: 

  اسالیذ(power point)  

 ٍایت ثشد 
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  مقررات درس و انتظارات از دانطجو : 

  دانطجو بایذ: 

 دس جلسبت تذسیس حضَس هٌظن داضتِ ثبضذ 

 اص صحجت ثی هَسد ثب دیگشاى پشّیض ًوبیذ 

 دس پشسص ٍ پبسخ گشٍّی ضشکت ًوبیذ 

 هجحث تذسیس ضذُ سا اص هٌجع هعشفی ضذُ هطبلعِ ًوبیذ. 

 سنجص و ارزضیابی

 سبعت تبریخ نمره روش آزمون آزمون

   0 -- کَئیض 

   0 -- آصهَى هیبى دٍسُ

 30/8 21/03/1401 95 کتجی چْبس گضیٌِ ای آصهَى پبیبى تشم 

 تَسط گشٍُ هطخص ضذُ است 5 سئَال ٍ جَاة  حضَس فعبل دس کالس 

   -- -- تکبلیف داًطجَ
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