هؼبونت آهوزضی  -هرکس هطبلؼبت و توسؼه آهوزش پسضکی دانطگبه آزاد اسالهی واحذ ضبهرود
نیوسبل تحصیلی …دوم

فرم طرح درض
نبم درض  :ثیوبریهبی اػصبة

رضته تحصیلی:

هقطغ تحصیلی دانطجویبى:

هحل ثرگساری:

هذرض:

هیساى واحذ 2 :واحذ

پسضکی

دکترای ػووهی

دانطکذه ػلوم پسضکی

خبنن دکتر نظری

……95 -96

هذف کلی درض……… :آشنایی کامل با بیماریهاي شایع نورولوژي و چگونگی برخورد با بیماران مبتال به بیماریهاي مغز واعصاب
هنبثغ اصلی درض……… :

Harrison Principles of Internal Medicine
)Clinical Neurology (Amin off
)Principles of Neurology (Adams
Merritt Textbook of Neurology
اسصیببی:
دضْس ّ غيبة كالسي +2 /0 ::تب ً -2 /0وشٍ (اسفبق یب کسش ًوشٍ ًِبئي)
سئْال ّ جْاة كالسي بشاي داًطجْیبى دس جِت اسصیببی هيضاى آهبدگي داًطجْیبى
دس پبیبى تشم آصهْى چٌذ گضیٌَ ای بشای اسصیببی ًِبیی بَ عول هی آیذ ( ً 18وشٍ)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضوبره

تبریخ

جلسه

جلسه

اهذاف هیبنی (رئوض هطبلت)

اهذاف ویصه (ثر اسبض سه حیطه اهذاف آهوزضی :
ضنبختی ،ػبطفی ،رواى حرکتی)

روش یبددهی



یبدگیری

-طرز تطخیص سطَح اختالل سطح

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

آهوزضی

وزهبى

تکبلیف دانطجو

پروشکتور

-طرز هعایٌِ اعصاب دٍازدُ گاًِ را تَضیح

کبهپیوتر

دّیذ.

وایت ثرد

هسیرّای آًاتَهیک کِ از لحاظ بالیٌیوْنهی باضذ را بیاى ًوایذ.
1

هعایٌِ فیسیکی هغس ٍ اعصاب

2

اپرٍچ بِ سردرد

تَضیح دّذ.

ودرصذ آى

ویذئو

َّضیاری را رکر کٌذ.

-طرز اًجام هعایٌات حسی ٍ هخچِ ای را

نحوهارزضیبثی

اهتحبى تئوری

سخنرانی

هطبلؼه هنبثغ

هجبحثه

هیبى دوره و
پبیبى دوره

هعایٌِ کاهل عصبی ٍ عضالًی را بتَاًذضرح دّذ.
طرز بررسی رفلکس ّای ٍتری کف پاییٍ ضکوی را ضرح دّیذ.
هعایٌِ کاهل عصبی ٍ عضالًی را بتَاًذضرح دّذ.
اًَاع سردردّای خَش خین ٍ بذ خین راتعریف کٌذ.
عالئن ّ اتيْلْژی سشدسدُبی خْش خين ّ بذسا بيبى ًوبیذ.
سّضِبی پبساکليٌيک تطخيصی هْسد استفبدٍدس سشدسد سا ًبهببشیذ.
طشص لبشخْسد ّ اپشّچ ُشیک اص سشدسدُب سابيبى ًوبیيذ.

ویذئو
پروشکتور
سخنرانی
هجبحثه

اهتحبى تئوری

کبهپیوتر
وایت ثرد

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ضوبره

تبریخ

جلسه

جلسه

اهذاف هیبنی (رئوض هطبلت)

اپشّچ بَ کوب

3

اهذاف ویصه (ثر اسبض سه حیطه اهذاف آهوزضی :
ضنبختی ،ػبطفی ،رواى حرکتی)

اختالل سطخ ُْضيبسی سا تعشیف کٌذ.اًْاع اختالل سطخ ُْضيبسی سا ضشح دُذ.سّضِبی پبساکليٌيک ّ اقذاهبت دسهبًیاّسژاًسی دس بيوبساى کْهبیی سا ضشح دُذ.
-طشص بشخْسد ّ اپشّچ بَ کْهب سا ضشح دُذ.

روش یبددهی



یبدگیری

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

آهوزضی

وزهبى

تکبلیف دانطجو

ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر

نحوهارزضیبثی
ودرصذ آى

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد

4

بيوبسی هبلتيپل اسکلشّصیس

ضوبره

تبریخ

جلسه

جلسه

اهذاف هیبنی (رئوض هطبلت)

بيوبس msسا تعشیف ّ عالئن آًشا رکشکٌيذسّش تطخيص  ّ msسّضِبی پبساکليٌيکآًشا رکشکٌيذ.
تطخيص افتشاقی ُبی اًشا رکش کٌيذدسهبى کلی ّ دسهبى پيطگيشی آًشا ضشحدُيذ.

اهذاف ویصه (ثر اسبض سه حیطه اهذاف آهوزضی :
ضنبختی ،ػبطفی ،رواى حرکتی)

ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر

روش یبددهی



یبدگیری

5

افسایص فطارهغس

-طرز برخَرد با افسایص فطار هغس راضرح

پبیبى دوره

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

آهوزضی

وزهبى

تکبلیف دانطجو

نحوهارزضیبثی
ودرصذ آى

ویذئو

بیاى ًوایذ.
افسایص فطار هغس را رکر ًواییذ.

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و

وایت ثرد

 عالئن بالیٌی افسایص فطار داخلی هغس را-رٍضْای پاراکلیٌیکی ٍ تطخیص در

اهتحبى تئوری

سخنرانی
هجبحثه

اهتحبى تئوری

پروشکتور
کبهپیوتر
وایت ثرد

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

دّیذ.
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 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
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اپرٍچ بِ هیَپاتی
ٍبیواریْای
6

ًَرٍهاسکَالر
جاًکطي

7

تشنج
epilepsy

8

بیماریهاي
اکستراپیرامیدال

9

سکته مغزی

هيْپبتی سا تعشیف ّ اًْاع اًشا بيبى ًوبیيذ.عالئن ببليٌی اًْاع هيْپبتی سا رکش ًوبیيذ.سّضِبی پبساکليٌيک تطخيص هيْپبتی سا بيبىًوبیذ.
دسهبى هيْپبتی ّ طشص بشخْسد بب هيْپبتی سابيبى ًوبیذ.
اًْاع تطٌج سا ضشح دُيذ.اتيْلْژی تطٌج سا رکشًوبیيذ.تستِبی تطخيصی الصم جِت بيوبس تطخيصیسا ليست ًوبیذ.
طشص بشخْسد بب بيوبس تطٌجی ّ اپشّچ بَ آىسا ضشح دُيذ.
دسهبى اًْاع تطٌج سا بيبى ًوبیذ.عالین اکستشا پيشاهيذال سا رکش ًوبیذبيوبسیِبي ُبًتيٌگتْى ّ ّیلسْى ساتعشیفّاتيْلْژي آًِب سا رکش ًوبیذ.
سّضِبي پبساکليٌيک تطخيصی ُش یک سا رکشًوبیذ
-طشص بشخْسد ّدسهبى ُشیک سا رکش ًوبیذ .

ویذئو
سخنرانی
هجبحثه

پروشکتور
کبهپیوتر

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد
ویذئو

سخنرانی
هجبحثه

اهتحبى تئوری

پروشکتور
کبهپیوتر

هطبلؼه هنبثغ

وایت ثرد

هیبى دوره و
پبیبى دوره

ویذئو
پروشکتور
سخنرانی

کبهپیوتر

اهتحبى تئوری

وایت ثرد

هیبى دوره و

هجبحثه

سکتَ هغضی سا تعشیف کٌيذ.اًْاع سکتَ هغضی سا ضشدذُيذ.طشص بشخْسد ّ اقذاهبت دسهبًيبًْاع سکتَ ساضشح دُيذ.

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر
وایت ثرد

پبیبى دوره

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

10

سشگيجَ

سشگيجَ سا تعشیف کٌيذ.اتيْلْژی سشگيجَ سا تعشیف کٌيذ.اپشّچ بَ سشگيجَ سا تعشیف ًوبیيذ.-دسهبًِبی الصم بشای سشگيجَ سا بيبى ًوبیيذ.

ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد

11

بيوبسی هْتْسًشّى

اًْاع بيوبسیِبی هْتْسًشّى سا ًبم ببشیذاتيْلْژی،اپيذهيْلْژی بيوبسی آهيْتشّفيکلتشال اسکلشّصیس  alsسا ضشح دُيذ.
-دسهبى B12 Deficiencyسا ضشح دُذ.

ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد

12

اپشّچ بَ ًْسّپبتی

13

بيوبسیِبی هبیع هغضی
ًخبعیCSF

14

15

عفًْت ُبی ایٌتشاکشیٌبل

آتبکسی

ًْسّپبتی سا تعشیف کٌيذ.اًْاع ًْسّپبتی سا ليست ًوبیيذ.سّضبی دسهبًی دس اًْاع ًْسّپبتی سا ًبمببشیذ.
طشص بشخْسد ّ اپشّچ بَ ًْسّپبتی سا بيبىًوبیيذ.
بيوبسیِبی سيستن CSFسا ضشح دُذ.اتيْلْژی ٍهکبًيسن ایجبد ّ عالئن ساٍ تطخيصّ تطخيص افتشاقی ّ دسهبى پسْدّتْهْس سا
ضشح دُذ.
ًذٍْ تطکيل ّ هسيش آًبتْهيک ّ اًذکسِبیطبيعی CSFسا بيبى ًوبیذ.
اًْاع هٌٌژیت ،سيش ّ عْاسض دسهبًیهٌٌژیت ّ دس سٌيي هختلف سا بيبى ًوبیذ.
بب آبسَ هغضی ّ پبتْژًِبی ضبیع ،آصهبیطبتّ دسهبى آضٌبیی داضتَ ببضذ
بب آًسفبليت هغضی عالئن دسهبًی ّ سيش ّدسهبى آضٌبیی داضتَ ببضذ
بب اپين اپيذّسال ّ سبة دّسال آضٌبیی پيذا کٌذاًْاع آتبکسی ّ ًذٍْ افتشاق آًشا بيبى ًوبیيذ.عولکشد هخچَ ّ قسوت ُبی هختلف آًشاضشح دُذ.
اًْاع هختلف بيوبسیِبی هٌجش بَ آتبکسی ساضشح دُذ.

ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد
ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد
ویذئو
سخنرانی

پروشکتور

هجبحثه

کبهپیوتر

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد
اهتحبى تئوری

ویذئو
سخنرانی
هجبحثه

پروشکتور
کبهپیوتر

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

علل اسثی آتبکسی ّ آتبکسی تالًژ کتبصی ّاتبکسی فشیذسیص سا تْضيخ دُذ.

16

بیماریهاي
دژنراتیو
ودمانس

بب ًذٍْ بشسسی عولکشد ضٌبختی هغض ّ تستُبی هعبیٌَ MENTAL SHITآضٌبیی پيذا
کٌذ.
تطخيص افتشاقی ُبی دهبًس ّ بيوبسیِبیدژًشاتيْ سا تْضيخ دُذ.
اًْاع قببل پيطگيشی یب دسهبى پزیش دهبًس ساضشح دُذ.
دسهبًِبی داسّیی دس بيوبساى دهبًسيل سا بيبىکٌذ.

وایت ثرد

ویذئو
پروشکتور

اهتحبى تئوری

سخنرانی

کبهپیوتر

هیبى دوره و

هجبحثه

وایت ثرد

هطبلؼه هنبثغ

پبیبى دوره

ضوبره

تبریخ

جلسه

جلسه

اهذاف هیبنی (رئوض هطبلت)

اهذاف ویصه (ثر اسبض سه حیطه اهذاف آهوزضی :
ضنبختی ،ػبطفی ،رواى حرکتی)

روش یبددهی



یبدگیری

-1ػلل قلجی و غیر قلجی طپص قلت را ثذانذ

آهوزضی

وزهبى

ویذئو

-2قبدر ثه ضرح دادى خصوصیبت انواع طپص
3

هواد و وسبیل

تبریخ جلسه

تکبلیف دانطجو

ثررسی ثیوبر ثب ضکبیت طپص

قلت ثذخین و خوش خین قلجی ثبضذ

سخنرانی

پروشکتور

قلت

-3روضهبی پبراکلینیک را در در ثررسی طپص

هجبحثه

کبهپیوتر

قلت توضیح دهذ

نحوهارزضیبثی
ودرصذ آى

اهتحبى تئوری

هطبلؼه هنبثغ

هیبى دوره و
پبیبى دوره

وایت ثرد

-1ػواهل ایجبد سنکوح قلجی و غیر قلجی را
ثذانذ
4

ثررسی ثیوبر ثب ضکبیت
سنکوح

-2روضهبی افتراق سنکوح قلجی را از غیر قلجی
ضرح دهذ
-3قبدر ثه توضیح انواع گونبگوى سنکوح قلجی
ثبضذ

ویذئو

اهتحبى تئوری

سخنرانی

پروشکتور

هیبى دوره و

هجبحثه

کبهپیوتر

هطبلؼه هنبثغ

پبیبى دوره

وایت ثرد
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