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    دانشجویان پزشکیمخاطبان :    تئوری نورولوژیعنوان درس :

 واحد2تعداد واحد سهم استاد:

 آزاد پاسخگویی به سواالت فراگیر :جلسه از تِئوری نورولوژیدوتعداد واحد : 

 مدرس: دکتر رزازیانساعت یک و نیم تا سه59آبان و دوم اول زمان ارائه درس :  

 آناتومی، فیزیولوژی ،ایمونولوژی،پاتولوژی علوم پایه مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 آشنایی با بیماریهای نورولوژیهدف کلی دوره : 

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(

 آشنایی با کوماجلسه اول :

 جلسه  دوم:  آشنایی با انواع سردرد

 هر جلسه:اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی 

 داشجو با علل و درمان کوماآشنا شود.هدف کلی جلسه اول :

 در پایان دانشجو قادر باشد:اهداف ویژه رفتاری جلسه اول :

 کوما را تعریف کند.-1 -1

 کوما را شرح دهد. و اجزای آناتومیک درگیر درپاتوژنز -1- -2

 اتیولوژی کوما را شرح دهد. -1- -3

 یان کند.معیارهای تشخیصی برای کوما را ب -1- -4

 بالینی کوما را شرح دهد.و معاینه  عالیم  -1- -5

 را شرح دهد.کوما آزمونهای آزمایشگاهی در تشخیص و پیگیری بیماری در  -1- -6

 را شرح دهد. کوما درمانهای بکار رفته دربیماری -1- -7

 کومای ناشی از دارو را شرح دهد و داروهای ایجاد کننده آنرا بیان کند. -1- -8

 دانشجو با انواع  شایع سردردآشنا شود.دوم :  هدف کلی جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد:: دوماهداف ویژه رفتاری جلسه 

 اپیدمیولوژی بیماری سردرد رابیان کند. -1-1

 عالیم خطر و هشدار دهنده را  در سردردشرح دهد. -2-2



 اتیولوژی سردرد را شرح دهد. -3-2

 ارگانهای حساس به درد را شرح دهد.مکانیسمهای پاتوفیزیولوژیک  و  -4-2

 معاینه بیمار مبتال به سردرد را بیان کند. -5-2

 درمان سردردهای شایع و داروهای بکار رفته در آن را شرح دهد. -6-2

 معاینه نبض شریان تمپورال را انجام دهد. -7-2

 اندیکاسیونهای  تصویر برداری در سردردرا شرح دهد. -8-2

 کالپ را تعریف کند.سردرد تاندر  -9-2

 علل سر درد تاندر کالپ  را شرح دهد. -11-2

 خصوصیات سردرد میگرن، سردرد تنشی و کالستر را شرح دهد.-11-2

 خصوصیات بیماری آرتریت تمپورال را شرح دهد.-12-2

 امینوف Clinical Neurologyنورولوژی بالینیمنابع :

 سخنرانی،پرسش و پاسخ در کالس روش تدریس :

 کامپیوتر و پروژکتور  رسانه های کمک آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

   نمره MCQ 21 ازمون پایان ترم

     

 

 عدم استفاده از موبایل حضور دانشجو درکالس و شرکت فعال در پرسش و پاسخمقررات درس و انتظارات از دانشجو: 

 

 

 

 


