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شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

توانایی گرفتن شرح حال و انجام معاینه
1

شرح حال بیماران نورولوژیک

نورولوژیک در بیماران نورولوژیک هوشیار
و غیر هوشیار را نشان دهید



روش یاددهی
یادگیری

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

بخش

ارزیابی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

تهیه شرح حال

دوره و
ارزیابی کتاب
کار

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

شماره

تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

بایستی توانایی افتراق یک
2

سی تی اسکن طبیعی از نوع
غیر طبیعی آن را نشان دهد.

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :
شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

روش یاددهی



یادگیری

بر بالین بیمار
بایستی توانایی افتراق یک سی تی اسکن

ودرمانگاه

طبیعی از نوع غیر طبیعی آن را نشان دهد.

آموزشی

وزمان

بخش
بیمارستان و

امتحان پایان

درمانگاه

بخش

خونریزی مغزی,انفارکتوس

توانایی تشخیص شواهد خونریزی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

های بارز مغزی,توده های

مغزی,انفارکتوس های بارز مغزی,توده

ودرمانگاه

درمانگاه

مغزی و هیدرو سفالی را در

های مغزی و هیدرو سفالی را در کلیشه

کلیشه های سی تی اسکن را

های سی تی اسکن را نشان دهد

بیمارستان

نشان دهد
توانایی اخذ یک شرح حال
مشکل محور و هدفمند را
4

جهت تعیین محل آسیب و
ماهیت بیماری و اقدامات
تشخیصی الزم را نشان دهد
توانایی انجام پونکسیون

5

لومبار حداقل بر روی موالژ
نشان دهد

شرح دهد

شرح ،تشخیص
افتراقی،
ارائه طرح
درمانی ،

هدفمند را جهت تعیین محل آسیب و ماهیت

ودرمانگاه

بیماری و اقدامات تشخیصی الزم را نشان

بیمارستان

ارزیابی
امتحان پایان
دوره و
ارزیابی کتاب
کار

امتحان پایان

بیمارستان و
درمانگاه

ارزیابی کتاب

ارزیابی

بخش
بر بالین بیمار

دوره و
کار

روش پیشگیری

توانایی اخذ یک شرح حال مشکل محور و

ودرصد آن

ارزیابی

بیمارستان

توانایی تشخیص شواهد
3

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

شرح دهد

دوره و
ارزیابی کتاب
کار

دهد
بخش

ارزیابی

توانایی انجام پونکسیون لومبار حداقل بر

بر بالین بیمار

بیمارستان و

امتحان پایان

روی موالژ نشان دهد

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

شرح دهد

دوره و
ارزیابی کتاب

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

کار

مهارت اصول درمان در
6

موارد اورژانس اختالالت

نورولوژیکی را نشان دهد.

مهارت اصول درمان در موارد اورژانس

اختالالت نورولوژیکی را نشان دهد.

بخش

ارزیابی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

دوره و

بیمارستان

فیزیکی بیمارانProblem ,

از شرح حال و معاینه فیزیکی بیماران,

 listتهیه کرده و تشخیص

 Problem listتهیه کرده و تشخیص های

های افتراقی و روش های

افتراقی و روش های درمان مناسب انها را

درمان مناسب آنها را مطرح

را مطرح نماید.

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه

شرح ،تشخیص

بیمارستان

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

نماید.

بخش

شرح ،تشخیص

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

بیماری استاتوس اپیلپتیکوس را تعریف
رویکرد تشخیصی و درمانی
کنند .
8

کار

بخش

از شرح حال و معاینه

7

شرح دهد

ارزیابی کتاب

در بیماران مبتال به استاتوس
اتیولوژی بیماری استاتوس اپیلپتیکوس را
اپیلپتیکوس
توصیف کنند .

پیشگیری

اپیدمیولوژی بیماری استاتوس اپیلپتیکوس
را ذکر کنند .
تظاهرات بالینی بیماری استاتوس
اپیلپتیکوس را توضیح دهند.
تشخیصهای افتراقی بیماری استاتوس
اپیلپتیکوس را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران مبتالبه استاتوس اپیلپتیکوس را
توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران مبتالبه
استاتوس اپیلپتیکوس را نام ببرند.

بخش

مفهوم اختالل هوشیاری را تعریف کنند .
رویکرد تشخیصی و درمانی
9

در بیماران با شکایت اختالل
هوشیاری

اتیولوژی انواع اختالالت هوشیاری را
توصیف کنند .
اپیدمیولوژی انواع اختالالت هوشیاری را
ذکر کنند .

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

تظاهرات بالینی انواع اختالالت هوشیاری
را توضیح دهند.
تشخیصهای افتراقی انواع اختالالت
هوشیاری را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران دچار اختالل هوشیاری را توصیف
کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
اختالل هوشیاری را نام ببرند.
بخش

بیماری سردرد را تعریف کنند .
اتیولوژی انواع سردرد را توصیف کنند .
اپیدمیولوژی انواع سردرد را ذکر کنند .
تظاهرات بالینی انواع سردرد را توضیح

11

رویکرد تشخیصی و درمانی

دهند.

در بیماران با شکایت سردرد

تشخیصهای افتراقی سردرد را فهرست
کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران دچار سردرد را توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
سردرد را نام ببرند.

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان
شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

بخش

مفهوم سرگیجه را تعریف کنند .
اتیولوژی انواع سرگیجه را توصیف کنند .

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

اپیدمیولوژی انواع سرگیجه را ذکر کنند
رویکرد تشخیصی و درمانی
11

در بیماران با شکایت
سرگیحه

تظاهرات بالینی انواع سرگیجه را توضیح
دهند.
تشخیصهای افتراقی انواع سرگیجه را
فهرست کنند.

شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران دچار سرگیجه را توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
سرگیجه را نام ببرند.
بخش

مفهوم کمر درد ،با منشاء عصبی را تعریف
رویکرد تشخیصی و درمانی
12

در بیماران با شکایت
کمردرد

کنند .
اتیولوژی کمر درد با منشاء عصبی را
توضیح دهند.
اپیدمیولوژی کمر درد ،با منشاء عصبی را
توصیف کنند.

بر بالین بیمار

بیمارستان و

شرح ،تشخیص

ارزیابی

ودرمانگاه

درمانگاه

افتراقی،

امتحان پایان

بیمارستان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

تظاهرات بالینی کمر درد ،با منشاء عصبی
را توضیح دهند.
تشخیصهای افتراقی کمر درد با منشاء
عصبی را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران دچار کمر درد با منشاء عصبی را
توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
کمر درد با منشاء عصبی را نام ببرند.
بخش

بیماری سکته مغزی را تعریف کنند .
اتیولوژی انواع سکته های مغزی را
توصیف کنند .
اپیدمیولوژی انواع سکته های مغزی را
رویکرد تشخیصی و درمانی
13

به بیماری سکته ی مغزی

ذکر کنند .
تظاهرات بالینی انواع سکته های مغزی
را توضیح دهند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران دچار سکته ی مغزی را توصیف
کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان
شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

سکته ی مغزی را نام ببرند.

بخش

اتیولوژی انواع تشنج را توصیف کنند .
اپیدمیولوژی انواع تشنج را ذکر کنند .

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

تظاهرات بالینی انواع تشنج را توضیح
دهند.
رویکرد تشخیصی و درمانی
تشخیصهای افتراقی انواع تشنج را فهرست
14

در بیماران مبتال به
کنند.
تشنج(صرع)

شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران دچار تشنج را توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
تشنج را نام ببرند.

15

رویکرد تشخیصی و درمانی

بیماری مولتیپل اسکلروزیس را تعریف

در بیماران مبتال به مولتیپل

کنند .

اسکلروزیس

اتیولوژی مولتیپل اسکلروزیس را توصیف

بخش

شرح ،تشخیص

ارزیابی

بر بالین بیمار

بیمارستان و

افتراقی،

امتحان پایان

ودرمانگاه

درمانگاه

ارائه طرح

دوره و

بیمارستان

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

کنند .
اپیدمیولوژی مولتیپل اسکلروزیس را ذکر
کنند .
تظاهرات بالینی مولتیپل اسکلروزیس را
توضیح دهند.
تشخیصهای افتراقی مولتیپل اسکلروزیس
را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران دچار تشنج را توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
تشنج را نام ببرند.
بخش

مفهوم ضعف عضالنی را تعریف کنند .

16

رویکرد تشخیصی و درمانی

اتیولوژی انواع ضعف عضالنی را توصیف

در بیماران با شکایت ضعف

کنند .

عضالنی

اپیدمیولوژی انواع ضعف عضالنی را ذکر
کنند .

بر بالین بیمار

بیمارستان و

شرح ،تشخیص

ارزیابی

ودرمانگاه

درمانگاه

افتراقی،

امتحان پایان

بیمارستان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

تظاهرات بالینی انواع ضعف عضالنی را
توضیح دهند.
تشخیصهای افتراقی انواع ضعف عضالنی
را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران ضعف عضالنی را توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
ضعف عضالنی را نام ببرند.

بخش

مفهوم افزایش فشار انترا کرانیال را
تعریف کنند .

17

رویکرد تشخیصی و درمانی

اپیدمیولوژی افزایش فشار انترا کرانیال را

در بیماران با شکایت افزایش

ذکر کنند .

ICP

تظاهرات بالینی افزایش فشار انترا
کرانیال را توضیح دهند.
تشخیصهای افتراقی افزایش فشار انترا

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

کرانیال را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی و درمانی در
بیماران باافزایش فشار انترا کرانیال را
توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران دچار
افزایش فشار انترا کرانیال را نام ببرند.

بخش

مفهوم انواع اختالالت حرکتی غیرارادی
را تعریف کنند .
اتیولوژی انواع اختالالت حرکتی
رویکرد تشخیصی و درمانی
18

در بیماران با شکایت
اختالالت حرکات غیرارادی

غیرارادی را توصیف کنند .
اپیدمیولوژی انواع اختالالت حرکتی
غیرارادی را ذکر کنند .
تظاهرات بالینی انواع اختالالت حرکتی
غیرارادی توضیح دهند.
تشخیصهای افتراقی انواع اختالالت

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان
شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

حرکتی غیرارادی را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی ودرمانی در
بیماران مبتال به انواع اختالالت حرکتی را
توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران با
تشخیص انواع اختالالت حرکتی غیرارادی
را نام ببرند.

بخش

مفاهیم اختالالت شناختی و دمانس را
تعریف کنند .
اتیولوژی انواع اختالالت شناختی را
رویکرد تشخیصی و درمانی
توصیف کنند .
19

در بیماران با شکایت
اپیدمیولوژی انواع اختالالت شناختی را
اختالالت شناختی و دمانس
ذکر کنند .
تظاهرات بالینی انواع اختالالت شناختی
را توضیح دهند.

بر بالین بیمار

بیمارستان و

ودرمانگاه

درمانگاه
بیمارستان

شرح ،تشخیص

ارزیابی

افتراقی،

امتحان پایان

ارائه طرح

دوره و

درمانی ،

ارزیابی کتاب

روش

کار

پیشگیری

تشخیصهای افتراقی انواع اختالالت
شناختی را فهرست کنند.
اقدامات اولیه تشخیصی ودرمانی در
بیماران مبتال به انواع اختالالت شناختی را
توصیف کنند.
اندیکاسیون های ارجاع بیماران با
تشخیص انواع اختالالت شناختی را نام
ببرند.

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی

 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع
آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط دانشجویان) برگزار گردد.

ارزیابی دانشجویان

 -1ارزیابی تکوینی در طول دوره)%05 (Formative Assessment
 ( Tutor reportنظرات استاد و رزیدنت مربوطه)-

کیفیت ثبت داده های پزشکی)(Medical Recording

 التزام عملی به قوانین و مقررات گروه و بخش های مربوطه(حضور مرتب در برنامه های آموزشی)..... مشارکت در مراقبت از بیماران-

اخالق حرفه ای)(Professionalism

 مهارت های ارتباطی و بین فردی و ارتقای حرفه ایی مداوم -2ارزیابی پایان دوره)(Summative Assessment

%05

 OSCEارزشیابی نهایی که در پایان هر دوره بصورت آزمون ساختارمند عینی ) (OSCEدر مرکزآموزشی و در مانی رازی برگزار می شود مالک عمل بوده و کسب حداقل  11نمره از 12برای
گذراندن موفقیت آمیز دوره الزامی استMinimal pass level=12 .
موارد آزمون)(OSCE

 فیلم های آموزشی)DVDهای آموزشی) مباحث بالینی (نظری،عملی) در طول روزه(SP -بیماران بخش یا بیمار نما)

