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 بیماریهای مغز واعصاباشنایی دانشجو با عالیم تشخیص درمان پیشگیری و پیگیری هدف کلی:
 

  اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 دانشجو بتواند عالئم بیماریهای مغز واعصاب را نام ببرد و شرح دهد.-1

 را انجام دهد.دانشجو بتواند معاینه بیماریهای مغز واعصاب    -2

 را شرح دهد .بیماریهای مغز واعصاب درمان دانشجو بتواند    -3

 روشهای تشخیصی برای بیماریهای مغز و اعصاب را شرح دهد.دانشجو بتواند    -4

 روشهای پیشگیری از بعضی از بیماریهای اعصاب را شرح دهد.دانشجو بتواند    -5

 حیطه نگرشی

 در بحث های گروهی شرکت کند-1

 مطالعه کند و با هم کالسیهای خود بحث و گفتگو کند.در مورد مباحث مطرح شده در کالس -2

 حیطه مهارتی

 به ترتیب معاینه بیماری های مغز و اعصاب را انجام دهد.-1

 روش های تشخیصی ) ازمایش یا عکس برداری ( برای بیماریهای مغز واعصاب را نام ببرد و توضیح دهد.-2

 ای درمانی را بنویسد.دارو های مورد نیاز بر اساس نوع بیماری و روش ه-3
 

طرح سوال برای سیال سازی ذهن -4معرفی درس جدید -3 پرسش از درس قبلی و پاسخ به سواالت دانشجو -2حضور و غیاب  -1استاد: چگونگی فعالیت



 ارائه تکالیف-8جمع بندی مطالب ارائه شده در کالس       -7پرسش و پاسخ  -6هدایت دانشجو برای معاینات بیان شده در کالس  -5دانشجو 

 

 غز و اعصابانجام معاینات بیماریهای م -پرسش و پاسخ -سخنرانی و ارائه اسالید از دروسشیوه تدریس: 

 پاورپوینت وسایل کمک آموزشی: 
 

 انجام تکالیف و ازمون -شرکت در بحث های گروهی –حضور در کالس چگونگی فعالیت دانشجو:

 شرکت در ازمون ها و انجام تکالیف تعیین شدهتکالیف دانشجو:

 نمره(. 20)جمعا  ازمون پایان ترم و طرح سواالت شفاهی در طول ترم نحوه ارزیابی دانشجو:

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 تعیین محل اسیب در نورولوژی 20/4/1400 1

 اختالالت هوشیاری 27/4/1400 2

 رویکرد به بیمار دچار ضعف عضالنی 3/5/1400 3

 سکته مغزی 10/5/1400 4

 ، سرگیجه و عدم تعادلتشنج 17/5/1400 5

 سردرد کمر درد و درد گردن و اندام، 24/5/1400 6
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