
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

دانشکده پزشکی
قالب نگارش طرح درس

:هدف کلی درس 

) جهت هر جلسه یک هدف : ( اهداف کلی جلسات 
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شناخت ریسک فاکتورهاي قلببی2- 1

:اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف هر جلسه 

: جلسه اول 

شناخت پاتوژنز اترواسکلروز1- 1
و ایجاد اترواسکلروزشناخت نحوه شروع 2- 1
شناخت سلول هاي دخیل درایجاداترواسکلروز3- 1
تکامل و عارضه دار شدن اتروماشناخت مراحل4- 1
عواقب پاتولوژیکال اترواسکلروزشناخت5- 1
پیشگیري و درمان اترواسکلروزشناخت6- 1
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: هدف کلی 

:اهداف ویژه رفتاري جلسه اول 

شناخت پاتوفیزیولوژي اترواسکلروز1- 1
خصوصیات پالك اترواسکلروتیکشناخت 2- 1
اترواسکلروتیکشناخت عوامل موثر در عارضه دار شدن پالك3- 1
شناخت نتایج بالینی اترواسکلروز4- 1
اترواسکلروزدرمانوشناخت نحوه پیشگیري5- 1

:در پایان دانشجو قادر باشد 

ترواسکلروز را شرح دهدآپاتوژنز1- 1
رواسکلروز را توضیح دهدآتایجادوشروعنحوه1- 2
رواسکلروز را بشناسدآتایجاددردخیلسلولهاي1- 3
تروما را بیان کندشدندارعارضهوتکاملمراحل1- 4
ترواسکلروز را بداندآبالینینتایج1- 5
ترواسکلروز را بیان کندآدرمانوپیشگیرينحوه1- 6

جلسه دوم 

: هدف کلی 

: اهداف ویژه رفتاري جلسه اول 

شناخت ریسک فاکتورهاي قلبی1- 1
ترواسکلروزیس  آفاکتورهاي ماژورریسکشناخت2- 1
لیپیدي بعنوان ریسک فاکتوراختالالتشناخت3- 1
فاکتورریسکشناخت هایپرتانسیون بعنوان4- 1
فاکتورریسکشناخت دیابت بعنوان5- 1



ترواسکلروزآشناخت تاثیر جنس بر روي روند ایجاد6- 1
شناخت گاید الین هاي جدید در مورد درمان لیپید 7- 1
life styleمورددرجدیدینهايشناخت گایدال8- 1

:در پایان دانشجو قادر باشد 

قلبی را بشناسدفاکتورهايریسک1- 1
را بداندترواسکلروزیسآماژورفاکتورهايریسک2- 1
لیپیدي و نحوه درمان را بیان کنداختالالت3- 1
کندبیانرادرماننحوهوهایپرتانسیون4- 1
کندبیانرادرماننحوهودیابت5- 1
ترواسکلروز را شرح دهدآایجادروندبررويتاثیرجنس6- 1
لیپید را توضیح دهددرماندرموردجدیدگایدالینهاي7- 1
را بداندlife styleمورددرجدیدگایدالینهايشناخت8- 81- 1

:منابع مورد استفاده 

1- بیستمویرایش 2018هاریسون 

2- 2018برونوالد 

سخرانی و پرسش و پاسخ:روش تدریس 

حضور فعال در کالس–امتحان پایان ترم :نحوه ارزشیابی 



: مقررات درس و انتظارات از دانشجو 

حضور فعال در کالس- 1
مشارکت در بحث- 2
استفاده از رفرنس معتبر- 3
حفظ سکوت و ارامش-4

سنجش و ارزشیابی
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