
 پزشکی دانشکده

 قالب نگارش طرح درس

 محیطی سیستم عصبیبیماری های  /   ضایعات فضاگیر و افزایش فشار داخل جمجمهعنوان درس :

 کارآموزی مقطع دانشجویان پزشکیمخاطبان : 

            61/4تعداد واحد :      

 بعد از اتمام جلسه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر :

                                                                     93 - 91نیمسال اول 61/8و  دوشنبه   9/8روزهای یکشنبه  63:31لغایت  63:31ساعت   زمان ارائه درس :

 متخصص بیماری های مغز و اعصاب هادی قره باغیاندکتر  مدرس :

 و سمیولوژیآناتومی، فیزیولوژی  مشخص بودن درس پیش نیاز :

 

 نورولوژیک آشنایی با بیماریهایهدف کلی دوره : 

 : اول هاهداف کلی جلس

 فیزیولوژی مایعات مغزی و مکانیزم های کنترلیآشنایی با  -6

 تعریف و عالیم افزایش فشار داخل جمجمهآشنایی با  -2

 اتیولوژی و رویکرد به بیمار مبتال به افزایش فشار داخل جمجمهبا  آشنایی -3

 و مداخالت درمانی اورژانسی زایش فشار داخل جمجمهعوارض افآشنایی با  -4

 آشنایی با علل مهم افزایش فشار داخل جمجمه -3

 به تفکیک اهداف کلی جلسه: اول جلسه اهداف ویژه رفتاری



 آشنایی با فیزیولوژی مایعات مغزی و مکانیزم های کنترلی .6

 شجو قادر باشد:ندر پایان دا 

 ن کند.درصد حجمی محتویات داخل جمجمه را بیا -6-6

 .مغزی را شرح دهد –سد خونی  -6-2

 آناتومی سیستم بطنی مغز را شرح دهد. -6-3

 را شرح دهد.نحوه تنظیم فشار داخل جمجمه و مکانیزم های کنترلی مرتبط  -6-4

 کلی را بیان کند. –قانون مونرو -6-3

 

 

 آشنایی با تعریف و عالیم افزایش فشار داخل جمجمه -2

 شجو قادر باشد:ندر پایان دا

 رابیان کند. جمجمه باال تعریف فشار داخل -2-6

 رابطه فشار داخل جمجمه و فشار خون شریانی را شرح دهد. -2-2

 را شرح دهد.افزایش فشار داخل جمجمه تظاهرات بالینی   -2-3

 با ادم پاپی آشنا شود. -2-4

 

 آشنایی با اتیولوژی و رویکرد به بیمار مبتال به افزایش فشار داخل جمجمه -3

 

 شجو قادر باشد:ندر پایان دا



 را شرح دهد. مبتال به افزایش فشار داخل جمجمهبیمار خیصی مرحله به مرحله رویکرد تش -3-6

 نحوه اندازه گیری فشار داخل جمجمه را شرح دهد. -3-2

 مطلع باشد. LPاز عوارض  -3-3

 اتیولوژی افزایش فشار داخل جمجمه را بر اساس مکانیزم و به همراه مثال توضیح دهد. -3-4

 مداخالت درمانی اورژانسی و آشنایی با عوارض افزایش فشار داخل جمجمه -4

 شجو قادر باشد:ندر پایان دا 

 را شرح دهد. عوارض افزایش فشار داخل جمجمه  -4-6

 سندروم های فتق مغزی را شرح دهد. -4-2

 اهمیت مداخله اورژانسی در این بیماران را درک کند. -4-3

 مداخالت درمانی اورژانسی را شرح دهد. -4-4

 

 آشنایی با علل مهم افزایش فشار داخل جمجمه -3

 شجو قادر باشد:نپایان دا در

 شرح دهد.طبقه بندی هیدروسفالی را تعریف و -3-6

 مداخالت درمانی هیدروسفالی را شرح دهد. -3-2

 تعریف وطبقه بندی انواع ادم مغزی را بیان کند. -3-3

 طبقه بندی تومورهای مغزی را شرح دهد. -3-4

 مداخالت درمانی تومورهای مغزی را شرح دهد. -3-3



 سودوتومور سربری را تعریف کند. -3-1

 حوه تشخیص و درمان سودوتومور سربری را بیان کند.ن -3-1

 

 : دوم اهداف کلی جلسه

 محیطی عصبی آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم -6

 محیطی                        عصبی سیستم های آشنایی با شرح حال و معاینه در بیماری -2

 آشنایی با بیماری های موتورنورون -3

 بیماری های ریشه های عصبیآشنایی با  -4

 آشنایی با بیماری های شبکه های عصبی -3

 آشنایی با بیماری های اعصاب محیطی -1

 به تفکیک اهداف کلی جلسه: دوم جلسه اهداف ویژه رفتاری

 محیطی عصبی آشنایی با آناتومی و فیزیولوژی سیستم -6

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 .دتوضیح دهرا  محیطی عصبی آناتومی سیستم -6-6

 .موتور یونیت را تعریف کند -6-2

 را شرح دهد.شامل نقش میلین  محیطی عصبی سیستمفیزیولوژی  -6-3

 



 محیطی                        عصبی سیستم های آشنایی با شرح حال و معاینه در بیماری -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ان کندبی را محیطی عصبی سیستم های بیماریمربوط به  شرح حال سواالت مهم در -2-6

 بیان کند را محیطی عصبی سیستم های بیماریمعاینات مهم مربوط به  -2-2

 بیان کند راتفاوت عالیم درگیری نورون محرکه فوقانی و تحتانی  -2-3

 . بیان کند محیطی عصبی سیستمنحوه لوکالیزاسیون ضایعه را در  -2-4

 ن کندبیا را محیطی عصبی سیستم های بیماریکاربرد بررسی های الکتروفیزیولوژیک در  -2-3

 

 آشنایی با بیماری های موتورنورون -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 را شرح دهد. عالیم و نحوه تشخیص اسکلروز جانبی آمیوتروفیک -3-6

 را شرح دهد. پیش آگهی و درمان اسکلروز جانبی آمیوتروفیک -3-2

 را شرح دهد. عالیم و نحوه تشخیص اسپینال ماسکوالر آتروفی -3-3

 را شرح دهد. ماسکوالر آتروفیاسپینال  پیش آگهی و درمان -3-4

 را شرح دهد. عالیم و نحوه تشخیص پولیومیلیت -3-3

 را شرح دهد. درمان پولیومیلیت -3-1

 

 آشنایی با بیماری های ریشه های عصبی -4



 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 شرح دهد.آناتومی ریشه های عصبی را   -4-6

 دهد. را شرح عالیم بالینی رادیکولوپاتی و لوکالیزاسیون ریشه درگیر -4-2

 پاتوفیزیولوژی و عالیم بالینی بیماری دیسک بین مهره ای را بیان کند. -4-3

 پاتوفیزیولوژی ، عالیم بالینی و درمان سندروم دم اسب را بیان کند. -4-4

 پاتوفیزیولوژی ، عالیم بالینی و درمان زونا را بیان کند. -4-3

 

 آشنایی با بیماری های شبکه های عصبی -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 توفیزیولوژی ، عالیم بالینی و درمان سندروم دنده گردنی را بیان کند.پا -3-6

 

 آشنایی با بیماری های اعصاب محیطی -1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پاتوفیزیولوژی و عالیم بالینی نوروپاتی های محیطی را بیان کند. -1-6

 پاتوفیزیولوژی ، عالیم بالینی و درمان سندروم تونل کارپال را بیان کند. -1-2

 شرح دهد.علل و نحوه رویکرد به پلی نوروپاتی را  -1-3

 عالیم بالینی و درمان پلی نوروپاتی دیابتی را بیان کند. -1-4

 پاتوفیزیولوژی ، عالیم بالینی و درمان سندروم گیلن باره را بیان کند. -1-3



 را بیان کند. B12پاتوفیزیولوژی ، عالیم بالینی و درمان کمبود ویتامین  -1-1

 

الکترومیوگرافی و بیماری های نورو  - 2161نورولوژی برادلی  – 2163لینی امینوف نورولوژی با منابع :

 2163ماسکوالر شاپیرو 

 سخنرانی،پرسش و پاسخ در کالس : روش تدریس

 کامپیوتر و پروژکتور  رسانه های کمک آموزشی :

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون آزمون

 MCQ %62 31/9/3191 62:31 آزمون پایان ترم

 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو

 

 حضور منظم در جلسات -6

 سکوت در کالس و توجه کامل به درس -2

 مطالعه قبلی در مورد درس ارائه شده داشته باشد -3

 


