
 های مغز  و اعصاب      گروه فراگیر: دانشجویان پزشکی کارآموزیعنوان درس: بیماری

 

 جلسه موضوع هدف: آشنایی با 

 معاینه وضعیت هوشیاری (1

 گانه کرانیالمعاینه اعصاب دوازده (2

 معاینه سیستم حرکتی (3

 معاینه حسی (4

 رفتنمعاینه سیستم تعادلی و راه (5

 اول یعصب نهیاصول معا

 LP) کمری )پونکسیون  (1

 نوار مغزی (2

 نوار عصب عضله (3

 های برانگیختهپتانسیل (4

 های تصویربرداریروش (5

 دوم پاراکیلینیک در نورولوژی

 هوشیاری و کاهش سطح هوشیاریتعریف  (1

 زندگی نباتی (2

 Locked inسندروم  (3

 مرگ مغزی (4

 کما (5

 سوم کما و سایر اختالالت هوشیاری

 جریان خون مغز (1

 های مغزیانواع سکته (2

 سکته مغزی و درمان صیتشخ، علت (3

 های وریدی مغزترومبوز سیسنوس (4

 انسفالوپاتی هایپرتنسیو  (5

 هاعوارض عصبی واسکولیت (6

 چهارم های عروق مغزبیماری

 بندی صرعطبقه (1

 علل صرع (2

 درمان صرع (3

 پنجم صرع و تشنج

 عالیم تومور مغزی (1

 انواع تومورهای مغزی (2

 ششم تومور مغزی

 انسفالوپاتی هیپوکسیک (1

 هیپرکاپنیک یانسفالوپات (2

 سمیک و هیپرگلیسمیکهیپوگلی یانسفالوپات (3

 انسفالوپاتی کبدی و کلیوی (4

 هفتم های سیستمیکعوارض نورولوژیک بیماری

 های مغزی و درمان آنانواع آسیب (1

 های ستون فقرات و  درمان آنانواع آسیب (2

 هشتم های سیستم عصبی مرکزیضربه



 سردردشرح حال و معاینه بیمار با  (1

 انواع سردردهای اولیه و درمان آن (2

 انواع سردردهای ثانویه و درمان آن (3

 افزایش فشار داخل جمجه (4

 نهم سردرد

 کمردرد: علل، تشخیص افتراقی و درمان (1

 دردگردن و شانه: علل و درمان (2

 دهم دردکمر و گردن

 نحوه برخورد با بیمار  سرگیجه (1

 علل محیطی  (2

 علل مرکزی (3

 یازدهم سرگیجه

 حافظه تعریف (1

 انواع دمانس (2

 دمانس کاذب (3

 های فراموشیسندروم (4

 دلیریوم (5

 دوازدهم زوال عقل

 اتیولوژی (1

 عالیم (2

 تشخیص (3

 درمان (4

 سیزدهم اس ام

 رژید-های آکینتیکسندروم (1

 هاکینزیدیس (2

 اختالالت حرکتی دارویی (3

 چهاردهم اختالالت حرکتی

 اعصاب محیطی آناتومی (1

اعصاب های عالیم، تشخیص و درمان بیماری (2

 محیطی

 های اعصاب محیطیبندی بیماریطبقه (3

 پانزدهم های اعصاب محیطیبیماری

 های التهابیمیوپاتی (1

 های عضالنیدیستروفی (2

 کانالوپاتی (3

 شانزدهم های عضالنیبیماری

 میاستنی گراو (1

2) LES 

 بوتولیسم (3

 هفدهم یعضالن-یعصب یاختالالت انتقال

1) ALS 
2) SMA 

 کندی (3

 هجدهم های نورون حرکتیبیماری

 های التهابیمیلوپاتی (1

 خونریزی نخاع (2

 میلوپاتی مزمن (3

 نوزدهم های نخاعبیماری



 تومور نخاعی (4

 ساختار خواب (1

 محرومیت از خواب (2

 آلودگی مفرط روزانهخواب (3

 اختالالت خواب (4

 های خواباصول تشخیص و درمان بیماری (5

 بیستم خواب

 

 روش تدریس: 

 سخنرانی و ویدیو آفالین  

 وظایف و تکالیف دانشجو: 

 حضور فعال در کالس

 روش ارزیابی دانشجو: 

 ترمامتحان پایان

 منابع:

 های مغز و اعصابدرسنامه بیماری

 


