
 

 دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 69-69 اول  نیمسالدانشجویان پزشکی مخاطبان:                          تئوری بیماریهای مغز واعصاب عنوان درس :  

 بعد از اتمام کالس  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:            ساعت34ساعت از 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 داریوش افشاری دکتر مدرس:     )نیمسال اول تحصیلی  (  22/2/69 – 59/51تا  59/8ن ارائه درس: زما

 آناتومی و فیزیولوِژی  درس و پیش نیاز:

 ودف کلی درس :

دانطجٌ با ػالئن بالینی ً رًضيای تطخیصی ً درهاى  آضنایی   

  بیواریيای نخاع  آضنا ضٌد  

 ه یک ودف(وداف کلی جلصات : )جىث ور جلصا

 اوداف ویژه ةه جفکیک اوداف کلی ور جلصه:

 تخاع را بیاى کنذ آناتٌهی  -1

 کو از نخاع  ػبٌر هی کنذ  را تٌضیح دىذ هسیر راىيای ػصبی  -2

 ػالئن بالینی نٌرًى  هحرکو  فٌقانی ً تحتانی  از ىن جذا کنذ   -3

 ػالئن بالینی ً انٌاع سیرنگٌهیلی را نام ببرد -4

 ایؼات  کاهالً ػرضی نخاػی را تٌضیح  دىذ ػالئن بالینی  ً ػلل ض -5

 دىذػالئن  بالینی ً ػلل ضایؼات  نین ػرضی  نخاػی را تٌضیح   -6

 ػالئن بالینی ًػلل ضایؼو  آنژیٌر نخاع  را تٌضیح  دىذ   -7

 را بیاى کنذ  ALSػالئن بالینی  ً تطخیص افتراقی   -8

 انٌاع بیواریيای  نٌرًى هحرکو را نام ببرد -9

 را تٌضیح دىذ   رم  دم اسبً ػلل سنذػالئن بالینی    -11

 رًضيای تطخیصی هناسب در بیواریيای  نخاع را نام ببرد  -11

 درهاى  ضٌک تخاػی را تٌضیح  دىذ .  -12

 كادر  نی ةاطدةاید در پایان دانظجي  

 ػالئن بالینی ضایؼات  نخاػی  ا تٌضیح دىذ  -1

 رًش تطخیصی  در ضایؼات نخاػی را بیاى کنذ  -2

 یؼات  نخاػی   در ػلل آنرا بیاى کنذتطخیص افتراقی  ضا -3

 بیواری ضٌک نخاػی را  کنترل  کنذ  -4

 

 

 

 

 

  نٌرًلٌژی بالینی آهینٌف نناةع:

   ً پرسص ً پاسخ سخنرانی    روش جدریس:



 ذسفیتختو  –هاژیک  –پرًژکتٌر -کاهپیٌتر    وشایم آنيزطی :

 شنجض و ارزطیاةی
 شاغث جاریخ  (شىم از نهره کم)ةر حصب درصد روش       آزنين

     کيئیز 

 -    آزنين نیان جرم 

     آزنين پایان  جرم 

   نهره  51نهره از  MCQ  3 آزنين پایان جرم 

   طتق نلررات دانظکده  حضير و غیاب  حضير در فػال کالس 

 ظارات از دانظجي:حنلررات کالس و ان
پرسص در پایاى دانطجٌیاى سرکالس ً رػایت نظن  کالس ً حضٌر بو هٌقغ  

 درس 

 دانشکده: EDOنبم و امضبی مسئول        نبم و امضبی مدیر گروه:                          نبم و امضبی مدرس:  

 تبریخ ارسبل :             تبریخ ارسبل:                                                  تبریخ تحویل:                  
 

 



 

 
 

 دهدانشک
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 69-69نیمسال اول دانشجویان پزشکی مخاطبان:                          تئوری بیماریهای مغز واعصاب عنوان درس :  

 بعد از کالس ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:            ساعت43ازساعت  2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

  داریوش افشاریدکتر مدرس:     )نیمسال اول تحصیلی  (  22/2/69 – 59/51تا  59/8زمان ارائه درس: 

 بافت شناسی بیوشیمیآناتومی و فیزیولوِژی و  درس و پیش نیاز:

 ودف کلی درس :

  دانطجٌ با ػالئن بالینی ً تطخیص ً درهاى اکستراپیراهیذال آضنایی   

 وداف کلی جلصات : )جىث ور جلصه یک ودف(ا

 اوداف ویژه ةه جفکیک اوداف کلی ور جلصه:

 را بیاى  کنذ پارکینسٌى اپیذهیٌلٌژی بیواری -1

 را بذانذ  پارکینسٌىچيار  ػالهت هين  بیواری -2

 ثانٌیو را بیاى کنذ  پارکیسنٌى انٌاع )ػلل( -3

نقص نٌرًترانسوتیرىاین ىاری ً تحریکی دربیواریيای  -4

 اکستراپیذاهیذال را تٌضیح دىذ

 را بیاى کنذ   پارکیسنٌىدارًىای  هٌثر در بیواری  -5

 را بیاى کنذ ٌى پارکینسنذیکس در بیواری دارًىای کنترا -6

ػٌارض  ناضی از دارًىا  هٌرد استفاده در بیواریيای  -7

 را بیاى کنذ پارکینسٌى 

را بتٌانذ پارکینسٌى  برًز ػالئن  ناخٌاستو در بیواری -8

 کنترل نوایذ 

 حرکات  اضافی  را بیاى کنذ انٌاع  -9

 ػالئن  بالینی بیواری کره را بیاى کنذ  -11

 کره را نام ببرددً نٌع هين  -11

 در کره سیذنٌهایسن  را بیاى کنذ  اهات  تطخیصیاقذ-12

 را بیاى نوایذ پارکینسٌى  تطخیص افتراقی بیواری -13

 را بیاى کنذ پارکینسٌى پاتٌژنر  ً پاتٌلٌژی بیواری  -14

 ةاطد  كادر  ةاید ر پایان دانظجي  د

 را تٌضیح دىذ  پارکینسٌىػالئن اصلی بیواری  -1

 ػالئن اصلی بیواری کره  را تٌضیح دىذ  -2

 ً کره را بیاى کنذ  پارکینسٌىدرهاى بیواری   -3

 را بیاى کنذ  پارکینسٌىاری دارًىای کنترانذیکو در بیو -4

 ذ پرًگنٌز ً پیطرفت  بیواری را بو خانٌاده  تٌضیح دى -5

 

 

 

 

 

 



  نٌرًلٌژی بالینی آهینٌف نناةع:

   نوایص فیلن  اسالیذسخنرانی    روش جدریس:

  پرًژکتٌر-کاهپیٌتر    وشایم آنيزطی :

 شنجض و ارزطیاةی
 شاغث جاریخ  شىم از نهره کم)ةر حصب درصد( روش       آزنين

     کيئیز 

 -    آزنين نیان جرم 

     آزنين پایان  جرم 

   نهره  51نهره از  MCQ  3 ایان جرم آزنين پ

   طتق نلررات دانظکده  حضير و غیاب  حضير در فػال کالس 

 ظارات از دانظجي:حنلررات کالس و ان
   ً رػایت نظن  کالس  حضٌر بو هٌقغ  در کالس

 دانشکده: EDOمسئول نبم و امضبی        نبم و امضبی مدیر گروه:                          نبم و امضبی مدرس:  

 تبریخ ارسبل :             تبریخ ارسبل:                                                  تبریخ تحویل:                  
 

 



 جدول زمانبندی درس...............                                          

 روز و ساعت جلسه :                                                  

 

 مدرس ميضيع ور جلسه              تاریخ جلسه
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فیزیيپاتيليژی تشخیص  و درمان بیماریىای  
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