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 سیدعمید طباطباییدکتر :  سئول درسم

بیمارستان  درمانگاه هایتر شریعتی و بیمارستان دک : آموزشمکان 

 شریعتی
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 هدف کلی:

 در پایان دوره آموزشی کارآموز باید بتواند :

 با کارکنان وسایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند.-1

، ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد خصوصا درشرایط مختلف بالینی، نشان دهد که مسئولیت پذیری-2

 ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست آورده است.

را فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش شرح حال بگیرد معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم -3

بیمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متناسب با استانداردهای بخش بالینی محل  کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت مشکل

 آموزش، زیر نظر استاد مربوطه انجام دهد.

 در مورد اقدامات یبوم یها نیو کار در ال یدهد.  بر اساس شواهد علم صیبخش را تشخ نیو مهم در ا عیشا یهایماریمبتال به ب مارانیمشکالت  ب -۴

مشکل  انو درم تیریو مراحل مد  ندینما شنهادیاستقالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریبه ب یمشتمل بر درمان و توانبخش ،یریشگیپ

 بخش با نظارت سطوح باالتر انجام دهد. یرا بر اساس استانداردها ماریب

 .به طور مستقل با نظارت مناسب انجام دهد ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یر هایجوسرپ -۵

 

 

 باید توانایی های زیر را کسب نماید:در پایان دوره دانشجو   اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی:

 تاری دید – سرگیجه –دانش شناخت عالئم و شکایات سردرد  .1

 دانش شناخت عالئم و شکایات تشنج  .2

 –اختالالت تعادلی و راه رفتن  –تالالت حسی اخ -شناخت عالئم و شکایات  ضعف عضالنی .3

 کاهش سطح هوشیاری -اختالالت تکلم-اختالالت خواب -دانش شناخت عالئم و شکایات اختالالت شناختی و حافظه .4

 شناخت عالئم و شکایات حرکات غیرطبیعی)هایپوو هایپر کینتیک(  .5



 درد گردن و درد اندام ها  –شناخت عالئم و شکایات کمردرد  .6

 سکته مغزی –شناخت عالئم کوما  دانش .7

 دانش شناخت عالئم تشنج صرع و استاتوس اپی لپتیک .8

 (تریژمینال -نورالژی –سردرد کالستر و سایر سردردهای اتونومیک و ارتریت تمپورال ) -دانش شناخت عالئم میگرن و سردرد تنشی .9

 پارکینسون-وپاتی التهابیمی-میاستنی گراویس–مولتیپل اسکلروزیس  –دانش شناخت عالئم گیلن باره  .10

 هرپسیانسفالیت ها شامل انسفالیت –دانش شناخت عالئم مننژیت حاد باکتریال  .11

 دانش شناخت سندرم افزایش فشار داخل جمجمه شامل تومورهای مغزی  .12

 دمانس عروقی و دمانس های دژنراتیو –دانش شناخت عالئم الزایمر  .13

 ALSدانش شناخت عالئم  .14

و روش های تشخیصی رایج دارای کاربرد و نحوه درخواست و تفسیر نتایج آزمایش ها و روش ها در اختالالت و بیماریهای شناخت دانش آزمایش ها  .15

 شایع سیستم اعصاب

 دانش شناخت داروهای رایج دارای کاربرد و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت و بیماریهای شایع سیستم اعصاب .16
 

 :نگرشیحیطه 

 عمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی فراگیری درك و توانایی ا .1

 بهداشتی  فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات  .2

 فراگیری درك و توانایی اعمال اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی  .3

 تیم درمانی  تیم درمانی و درك نقش سایر اعضا  ”مدیر“فراگیری درك و توانایی اعمال نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  .۴

 ای مناسب فراگیری درك و توانایی اعمال رفتار حرفه  .۵
 

 

 :رفتاری)عملکردی(حیطه 

 خونگیری وریدی و شریانی -سوند ادراری-کسب توانایی در انجام تعبیه لوله معده .1

 کسب توانایی در انجام پونکسیون لومبر .2

 

 ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.   2. غیاب و حضور  1 استاد: چگونگی فعالیت

 بحث گروهی ، آموزش بر بالین بیمار،  الگوی نقش، سخنرانی، پرسش و پاسخ شیوه تدریس:

 زات و وسایل موجود در بخش بر حسب نیازیپاورپوینت ) در کالس های تئوری(، کلیه تجه وسایل کمک آموزشی: 

 له از طرف استاد.انجام تکالیف محو .3 .شرکت منظم در جلسات ارزشیابی  .2حضور به موقع و فعال در کالس.    .1 دانشجو:تکالیف  و فعالیت

  نحوه ارزیابی دانشجو:

 بیماران و همکالسان ،اخالق و حسن رابطه با کارکنان ▪

 حضور و غیاب ▪

موظف است دانشجو  12( در صورت کسب نمره کمتر از 12حداقل کسب نمره ) کتبیتئوری بصورت ارزشیابی درس تئوری: امتحان  ▪

 مجددا انتخاب واحد نمایند. 



 ی باشند.م اعصابرزشیابی اساتید گروه مسئول طرح سؤاالت و ا ▪

 درمان و آموزش پزشکی مورخ برنامه درسی ابالغی وزارت بهداشت مطابق بامحتوی آموزشی: 

 بیماریهای مغز و اعصاب اکبر سلطان زاده و کتاب بیماریهای مغز و اعصاب تالیف اعضای کمیته علمی انجمن مغز و اعصاب ایران  منابع :  کتاب

 

 

 

 

 

 استاد عنوان ردیف

 دکتر طباطبایی رویکرد به بیماریهای نورولوژیک 1

 دکتر شیشه گر

 دکتر نقدی تشخیص و درمان( –سکته مغزی )رویکرد  2

 دکتر شیشه گر درمان و پیگیری( –اصول تشخیصی تشنج صرع )  3

 دکتر فردوسی خوشه ای و ...(–تنش  -بیماریهای سردرد )میگرن ۴

 دکتر شیشه گر اختالالت شناختی و دمانس ۵

 دکتر طباطبایی ت محل اتصال عصب و عضلهالالمیوپاتی ها و اخت 6

 دکتر طباطبایی نوروپاتی و بیماریهای نورن محرکه 7

 دکتر طباطبایی پاراسومنیا ( –نارکولپسی  –بی خوابی -پرخوابی –نایی با بیماریهای خواب )آپنه آش 8

 دکتر طباطبایی آبسه( -آنسفالیت-عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی) مننژیت 9

10 MS دکتر فردوسی و سایر بیماریهای میلین زدای سیستم اعصاب مرکزی 

 دکتر نشاط فر میوکلونوس(-دیستونی –اتتوز  کره -اختالالت حرکتی )پارکینسون 11

الکتروفیزیولوژی و پونکسیون لومبر  -تصویربرداری-آشنایی با اقدامات پاراکلینیک )آزمایشگاهی 12

 تکنیک و تفسیر( –(در بیماریهای اعصاب) ضرورت کاربرد فیزیولوژی 

 دکتر نشاط فر

 دکتر شیشه گر عوارض نورولوژیک بیماریهای داخلی  13

 دکتر نشاط فر برخورد  با بیمار دچار افت هوشیاری )کوما و مرگ مغزی( 1۴



 

 

 گروه آموزشیاطالعات 

 

 شماره موبایل مرتبه علمی تخصص سمت نام و نام خانوادگی ردیف

 09131183177 استادیار نیمه وقت عصابا مدیرگروهمدرس و  سیدعمید طباطباییدكتر  1

0913288172 استادیار نیمه وقت اعصاب مدرس دکتر مهدی نشاط فر 2

9 

 09133151638 استادیار حق التدریس اعصاب مدرس دکتر فریبرز فردوسی  3

0913313324 استادیار حق التدریس اعصاب سمدر دکتر سروش نقدی 4

5 
 09131259840 استادیار حق التدریس اعصاب مدرس دکتر مهدی شیشه گر 5

 

 : بیمارستان دکتر علی شریعتی آدرس 

 بیمارستان شریعتی 2آدرس درمانگاه شماره 

 برنامه هفتگی گروه آموزشی:

 

 ساعت و مکان    

 ایام هفته

  7:30از ساعت 

 10:30لغایت 

لغایت 11از ساعت 

12:30 

 کالس تئوری درمانگاه شنبه

 کالس تئوری درمانگاه یکشنبه 

 کالس تئوری درمانگاه دوشنبه

 کالس تئوری درمانگاه سه شنبه

 کالس تئوری درمانگاه چهارشنبه

 


