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  : )نورولوژی( بالینی بیماریهای اعصاب آموزشدروس 

 کارآموزی بیماریهای اعصاب

 کارورزی بیماریهای اعصاب

 بیماریهای اعصاب )درس نظری(
 113 کد درس

 الزامی یآموزشچرخش  نوع  یماریهای اعصابب کارآموزی درسنام 

 یک ماه یآموزشمدت چرخش  (1 کارآموزیکارآموزی )ترجیحا  مرحله ارائه

ماه(  1ماه(، کارآموزی کودکان ) 1کارآموزی داخلی ) پیش نیاز

 کارآموزی جراحی عمومی(
 واحد  0 تعداد واحد

 هدف های کلی

 
 : کارآموز باید بتوانددر پایان این چرخش آموزشی 

با مراجعان، بیماران، کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته ارتباط برقرار کند و ویژگی های رفتار  -2

 . را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد حرفه ای مناسب

شرح حال بگیرد، معاینات  پیوست(فهرست از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم مرتبط با این بخش ) -1

فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و تشخیص و نحوه مدیریت مشکل بیمار را 

  .پیشنهاد دهد

را شناسایی کند،  فهرست پیوست(مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم مرتبط با این بخش ) -0

پیگیری، ارجاع و توانبخشی  همراه با پیشگیری، درمان، ایدالینهای بومی، در مورد اقدامات براساس شواهد علمی و گ

در حد مورد انتظار از پزشک عمومی استدالل و پیشنهاد نماید و در مدیریت مشکل بیمار بر اساس  آموزش بیمار

 . مشارکت کند استانداردهای بخش زیر نظر سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش(

( را با رعایت اصول ایمنی بیمار و تحت نظارت فهرست پیوستوسیجرهای ضروری مرتبط با این بخش )پر -1

  .مناسب سطوح باالتر ) مطابق ضوابط بخش( انجام دهد

در این چرخش آموزشی کارآموز باید از طریق حضور در راندهای بالینی، درمانگاههای آموزشی و انجام تکالیف  شرح درس

برای تامین دانش نظری کالسهای آموزش نظری مورد نیاز  .به اهداف مشخص شده دست یابدفردی و گروهی 

  .برگزار شود
فعالیت های 

 آموزشی
فعالیتهای یادگیری این بخش باید ترکیب متوازنی از آموزش بر بالین بیمار، مطالعه فردی و بحث گروهی، ارائه 

  .استاد، شرکت در جلسات آموزشی گروه، را شامل شود موارد بیماری، انجام پروسیجرهای عملی تحت نظارت

زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر فعالیت )اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز خدمات 

 Clinical( در راهنمای یادگیری بالینی Skill Labسالمت، آزمایشگاه، اورژانس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی 

Study Guide  هماهنگ با استانداردهای اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط هر

  .دانشکده پزشکی تعیین می شود
با توجه به شرایط متفاوت آموزش بالینی در دانشکده های مختلف، الزم است راهنمای یادگیری بالینی مطابق سند *  توضیحات ضروری

مورد انتظار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی و با درنظر گرفتن استانداردهای اعالم شده از سوی توانمندی های 

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی توسط دانشکده پزشکی تدوین و در اختیار 

و داروهای  مهارتهای فوق، روشهای تشخیصی و پارکلینیک اصلی در هر راهنمای یادگیری بالینی عالوه بر .فراگیران قرار گیرد

  .ضروری که کارآموز باید شناخت کافی در مورد آنها را کسب نماید بایستی مشخص شود

** میزان و نحوه ارائه کالس ها نباید به نحوی باشد که حضور دانشجو در کنار بیمار و تمرینهای بالینی وی را تحت الشعاع 

 . مختل کند قرار دهد و

***الزم است روش ها و برنامه آموزش و ارزیابی کارآموز بر اساس اصول علمی مناسب توسط گروه آموزشی تعیین، اعالم و 

 . و ارزشیابی برنامه بر عهده دانشکده پزشکی است تایید برنامه، نظارت بر اجرا .اجرا شود

دستیاران، فلوها، استادان( و یا سایر اعضای ذیصالح تیم سالمت اعمال **** نظارت می تواند توسط سطوح باالتر ) کارورزان، 
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 .شود به نحوی که ضمن اطمینان از مراعات ایمنی و حقوق بیماران، امکان تحقق اهداف یادگیری کارآموزان نیز فراهم گردد

  .تتعیین نحوه و مسوول نظارت مناسب برای هر پروسیجر یا مداخله بر عهده دانشکده پزشکی اس
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 112 کد درس

 انتخابی  :نوع چرخش بیماریهای اعصابکارورزی  درس

 دو هفته تا یک ماه یآموزشمدت چرخش  کارورزی  مرحله ارائه

 متناسب با طول مدت چرخش، یک واحد به ازای هر هفته  تعداد واحد  پیش نیاز

 هدف های کلی

 
 : در پایان این دوره آموزشی کارورز باید بتواند

  .با کارکنان و سایر اعضای تیم سالمت به نحو شایسته همکاری کند -2

خصوصا در شرایط مختلف  .ویژگی های رفتار حرفه ای مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد -1

آورده بالینی، نشان دهد که مسوولیت پذیری، ورزیدگی و اعتماد به نفس الزم برای انجام وظایف حرفه ای را به دست 

 . است

شرح حال بگیرد، معاینات )فهرست پیوست(  از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم در این بخش -0

کند، اقدامات ضروری برای تشخیص و مدیریت  فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص های افتراقی مهم را فهرست

اسب با استانداردهای بخش بالینی محل آموزش، زیر نظر مشکل بیمار را در حد مورد انتظار از پزشکان عمومی و متن

  .استاد مربوطه انجام دهد

را تشخیص دهد، براساس )فهرست پیوست(  مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم در این بخش -1

در حد مورد انتظار شواهد علمی و گایدالینهای بومی در مورد اقدامات پیشگیری، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار 

از پزشک عمومی استدالل و پیشنهاد نماید و مراحل مدیریت و درمان مشکل بیمار را بر اساس استانداردهای بخش با 

  .نظارت سطوح باالتر )مطابق ضوابط بخش( انجام دهد

مستقل با  را با رعایت اصول ایمنی بیمار، به طور )فهرست پیوست(پروسیجرهای ضروری مرتبط با این بخش  -5

  انجام دهد نظارت مناسب )مطابق ضوابط بخش(

شرح چرخش 

 : یآموزش
طریق مشارکت در ارائه خدمات سالمت در عرصه های مرتبط )بیمارستان،  در این چرخش آموزشی کارورزان از

الزم برای  (، حضور در جلسات آموزشی تعیین شده، و مطالعه فردی توانمندی. . . درمانگاه، مراکز خدمات سالمت، 

انجام مستقل خدمات مرتبط با این بخش را در حیطه طب عمومی متناسب با سند توانمندیهای مورد انتظار از 

  .پزشکان عمومی کسب می کنند
فعالیت های 

 آموزشی
دمات زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر فعالیت )اعم از بیمارستان، درمانگاه، مراکز خ

 Clinical( در راهنمای یادگیری بالینی Skill Labسالمت، آزمایشگاه، اورژانس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی 

Study Guide  هماهنگ با استانداردهای اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط هر

 . دانشکده پزشکی تعیین می شود
توضیحات 

 ضروری
شرایط متفاوت آموزش بالینی در بخش ها و دانشکده های مختلف الزم است برنامه و راهنمای یادگیری بالینی  * با توجه به

مطابق سند توانمندی های مورد انتظار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی توسط دانشکده پزشکی تدوین و در اختیار 

 . فراگیران قرار گیرد

 .ها نباید به نحوی باشد که حضور کارورز در کنار بیمار را تحت الشعاع قرار دهد و مختل کند** میزان و نحوه ارائه کالس 

همچنین نوع و میزان وظایف خدماتی محوله به کارورز در هر چرخش بالینی باید متناسب با اهداف آموزشی بخش باشد و سبب 

  .اختالل در یادگیری مهارتهای ضروری مورد انتظار نگردد

  .است حداقل یک سوم از زمان آموزش کارورزان به آموزش درمانگاهی اختصاص یابد الزم ***

**** نظارت می تواند توسط سطوح باالتر ) دستیاران، فلوها، استادان( اعمال شود به نحوی که ضمن اطمینان از مراعات 

ام مستقل پرووسیجرهای ضروری مندرج ایمنی و حقوق بیماران، امکان تحقق اهداف یادگیری کارورزان و کسب مهارت در انج

تعیین نحوه و مسوول نظارت مناسب برای هر پروسیجر یا  .در سند توانمندیهای مورد انتظار از پزشکان عمومی نیز فراهم گردد

  .مداخله بر عهده دانشکده پزشکی است
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  و کارورزی بیماریهای اعصاب)نورولوژی( کارآموزیپیوست دروس 

 شکایات شایع در این بخشعالئم و 

 سردرد -2

 سرگیجه -1

 تشنج -0

 ضعف عضالنی -1

 اختالالت حسی -5

 اختالالت تعادلی و راه رفتن -3

 کاهش سطح هوشیاری -7

 اختالل شناختی و حافظه  -8

 اختالالت خواب -4

 حرکات غیرطبیعی )هیپو و هیپرکینتیک( -23

 کمردرد، درد گردن، و درد اندامها -22

 اختالل تکلم -21

 تاری دید -20

 مهم در این بخشسندرمها و بیماریهای 

 (Must Knowموارد الزامی )

 کوما -2

 سکته مغزی -1

 تشنج، صرع، و استاتوس اپی لپتیک -0

 میگرن و سردرد تنشن -1

 گیلن باره -5

 مننژیت حاد باکتریال -3

 

 

 

 (Better to Knowموارد ترجیحی )

سردرد کالستر و سایر سردردهای اتونومیک، آرتریت تمپورال،  .2

  نورالژی تریژمینال

 سندرم افزایش فشار داخل جمجمه شامل تومورهای مغزی  .1

 پارکینسون .0

 مولتیپل اسکلروزیس .1

 آلزایمر، دمانس عروقی و دمانسهای دژنراتیو .5

 میاستینی گراویس .3

 میوپاتی التهابی  .7

 انسفالیتهای شامل انسفالیت هرپسی .8

4. ALS 

آزمایشها و روشهای تشخیصی رایج دارای کاربرد در حیطه فعالیت بالینی پزشک عمومی، و نحوه درخواست و  الزم است* در طی این چرخش 

 . داده شود آموزش تفسیر نتایج این آزمایشها و روشها در اختالالت و بیماریهای شایع سیستم اعصاب

لینی پزشک عمومی، و نحوه نوشتن نسخه در اختالالت و داروهای رایج دارای کاربرد در حیطه فعالیت با الزم است** در طی این چرخش 

 . داده شود آموزشبیماریهای شایع سیستم اعصاب 

 تمرین کنند.عمال بگیرند و یاد*** در طی این دوره الزم است دانشجویان نحوه مراعات ایمنی بیماران را 

 : پروسیجرهای ضروری در این بخش

 معده، سوند ادراری، خونگیری وریدی و شریانی، در این بخش نیز حسب مورد تمرین می شودپروسجرهای پایه مانند تعبیه لوله -2

 انجام پونکسیون لومبر ) حداقل بر روی موالژ برای کارآموزان و روی بیمار تحت نظر مستقیم برای کارورزان الزامی است( -1

پروسیجرهای ضروری در  پزشکی عمومی می تواند فهرست عالئم و نشانه های شایع، سندرم ها و بیماری های مهم و آموزش*دبیرخانه شورای 
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  و کارورزی بیماریهای اعصاب)نورولوژی( کارآموزیپیوست دروس 

 شکایات شایع در این بخشعالئم و 

 . دانشکده های پزشکی تغییر دهد مقاطع زمانی الزم حسب ضرورت و اولویتها با نظر و هماهنگی بورد پزشکی عمومی و این بخش را در
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 111 کد درس

 اعصاببیماریهای  نام درس

 کارآموزی  مرحله ارائه

   پیش نیاز

 نظری درس نوع

 ساعت  15 مدت آموزش

 هدف های کلی

 
  :دانشجو باید بتواند ) بر اساس فهرست پیوست( ،در پایان این درس

 : در مواجهه با هر یک از عالئم و شکایات شایع و مهم الف(

  .تعریف آن را بیان کند -2

  .( برای رویکرد به آن را شرح دهدfocused history taking and physical examمعاینات فیزیکی الزم ) -1

تشخیص های افتراقی مهم را مطرح کند و گامهای ضروری برای رسیدن به تشخیص و مدیریت مشکل بیمار را  -0

  .پیشنهاد دهد

  :بیماریهای شایع و مهم ب( در مورد

  .را شرح دهد تعریف، اتیولوژی، و اپیدمیولوژی بیماری -2

  .مشکالت بیماران مبتال به بیماریهای شایع و مهم را توضیح دهد -1

  .روشهای تشخیص بیماری را شرح دهد -0

مهمترین اقدامات پیشگیری در سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخشی بیمار را بر اساس شواهد علمی و  -1

  .ومی توضیح دهدگایدالینهای بومی در حد مورد انتظار از پزشک عم

در مواجهه با سناریو یا شرح موارد بیماران مرتبط با این بیماریها، دانش آموخته شده را برای استدالل بالینی و  -5

  .پیشنهاد رویکردهای تشخیصی یا درمانی به کار بندد

  . ج( نسبت به مسائل مهمی که مراعات آن در محیط بالینی این حیطه ضرورت دارد توجه کند
شرح بسته 

 آموزشی
کارگاه  ،Skill Labدانشجو باید از طریق حضور در کالس درس، مرکز یادگیری مهارتهای بالینی  ،در این درس

  .آموزشی، و انجام تکالیف فردی و گروهی به اهداف مشخص دست یابد
فعالیت های 

 آموزشی
مطالعه فردی و بحث گروهی، بررسی موارد باید ترکیب متوازنی از آموزش نظری،  فعالیتهای یادگیری این درس

  .بیماری، و انجام سایر تکالیف یادگیری را شامل شود

زمان بندی و ترکیب این فعالیتها و عرصه های مورد نیاز برای هر فعالیت )اعم از کالس درس، مرکز یادگیری 

هماهنگ با استانداردهای  Study Guide، و عرصه های بالینی، در راهنمای یادگیری Skill Labمهارتهای بالینی 

  .اعالم شده از سوی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی توسط هر دانشکده پزشکی تعیین می شود
توضیحات 

 ضروری
با توجه به شرایط متفاوت آموزش بالینی در دانشکده های مختلف، الزم است راهنمای یادگیری بالینی مطابق سند * 

انتظار دانش آموختگان دوره دکترای پزشکی عمومی و با درنظر گرفتن استانداردهای اعالم شده از سوی توانمندی های مورد 

دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی توسط دانشکده پزشکی تدوین و در اختیار 

  .فراگیران قرار گیرد

  .به نحوی باشد که یادگیری بالینی دانشجو را مختل کند** میزان و زمان ارائه کالسهای نظری نباید 

***الزم است روش ها و برنامه آموزش و ارزیابی دانشجو بر اساس اصول علمی مناسب توسط گروه آموزشی تعیین، اعالم و 

 . و ارزشیابی برنامه بر عهده دانشکده پزشکی است تایید برنامه، نظارت بر اجرا .اجرا شود
 

 

 بیماریهای اعصابنظری  درسرووس مطالب 

 رویکرد به بیماریهای نورولوژیک .2

 سکته مغزی )رویکرد تشخیصی، درمانی( .1

 تشنج و صرع )اصول تشخیص، درمان و پیگیری( .0
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 (. . بیماریهای سردرد )میگرن، تنشن، خوشه ای،  .1

 اختالالت شناختی و دمانس .5

 میوپاتی ها و اختالالت محل اتصال عصب و عضله  .3

 نوروپاتی و بیماریهای نورون محرکه  .7

 آشنایی با بیماریهای خواب )آپنه، پرخوابی، بیخوابی، نارکولپسی، پاراسومنیا( .8

 عفونتهای سیستم اعصاب مرکزی )مننژیت، آنسفالیت، آبسه(  .4

23. MS و سایر بیماریهای میلین زدای سیستم اعصاب مرکزی 

 میوکلونوس(اختالالت حرکتی )پارکینسون، کره آتتوز، دیستونی،  .22

 آشنایی با اقدامات پاراکلینیک )آزمایشگاهی، تصویربرداری، الکتروفیزیولوژی و پونکسیون لومبر( در بیماریهای اعصاب .21

 )ضرورت کاربرد، فیزیولوژی، تکنیک و تفسیر( 

 عوارض نورولوژیک بیماریهای داخلی .20

 برخورد با بیمار دچار افت هوشیاری )کوما و مرگ مغزی( .21

 
پروسیجرهای ضروری  های مهم و ها و بیماری های شایع، سندرم تواند فهرست عالئم و نشانه شورای آموزش پزشکی عمومی می*دبیرخانه 

های پزشکی تغییر  دانشکده ها با نظر و هماهنگی بورد پزشکی عمومی و مقاطع زمانی الزم حسب ضرورت و اولویت در این بخش را در

 . دهد
 


