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  (Course Plan)طرح دوره    

 

 کلی: مشخصات

 : فیزیوتراپیگروه آموزشی : علوم توانبخشینام دانشکده

 : فیزیوتراپیرشته تحصیلی بیماریهای مغز و اعصاب :نام درس

 

 

 مشخصات درس:

و اعصاب بیماریهای مغز نام درس:  پیش نیاز: 2تعداد واحد: 

 1399-1400سال تحصیلی اولزمان برگزاری :     نیمسال 

 دکتر شبنم شاه علینام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر شبنم شاه علیل درس : نام مدرس مسو

 09120749932 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

shabnamshahali@yahoo.com 
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 اهداف درس :

بر رزیابی آنها به  و کسب توانایی ا بیماریهای مغز و اعصابشناخت ویژگی ها و عالیم بالینی هدف کلی : 

 اساس شواهد و مستندات اخیر  

 

 : 1اهداف اختصاصی
 با اصول کلی بیماری های مغز و اعصاب آشنایی 

  حرکات غیر ارادی در ضایعات عصبیآشنایی با  

  عضالنیتغییرات تونیسیته آشنایی با   

 اختالالت تعادلی/ حسیآشنایی با ا   

  اختالالت عروقی مغزی، عالیم، عوارض و درمان پزشکی آنآشنایی با  

  ها انواع سردردها ، عالیم، عوارض و درمان پزشکی آنآشنایی با 

 ضایعات نورون محرکه فوقانی و تحتانی، عالیم، عوارض و درمان پزشکی آن ها آشنایی با  

  ماری مولتیپل اسکلروزیس ، عالیم، عوارض و درمان پزشکی آنبیآشنایی با  

  بیماری های سیستم اکستراپیرامیدال ، عالیم، عوارض و درمان پزشکی آن هاآشنایی با  

  ها میوپاتی ها و بیماری های صفحه محرکه انتهایی ، عالیم، عوارض و درمان پزشکی آنآشنایی با 

 

 وظایف/ تکالیف  دانشجویان :

 کافی به مطالب درسی در هر جلسه داشته باشند. توجه

 در بحث های کالسی مشارکت فعال داشته باشد. 

 سؤاالت را به نحو صحیح پاسخ دهند

 

 

                                                           
 .شده است  منظور از اهداف اختصاصی ، همان اهداف اصلی می باشد که به اجزاری کوچکتر تقسیم 1
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 ارزشیابی دانشجو : 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابی 

 درصد 50 آزمون پایانی

 درصد 30 آزمون یا آزمون های میان ترم

 درصد 10 حضور و مشارکت در کالس ، تاالر گفتگو و چت روم  

 درصد 10 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه :

 

 Adams and Victor's - Principle of Neurology 10th Ed. 

 سلطانزاده اکبر، بیماری های اعصاب و عضالت 

 کرمی مجتبی، نورولوژی 

 

 زمان بندی دروس : جدول

 نام مدرس روش تدریس عنوان مطلب ساعت تاریخ شماره جلسه

مروری بر آناتومی قسمت های مختلف  2  1جلسه 

 مغز و عملکرد آن ها
 دکتر شاه علی مجازی

بررسی عملکرد و ارزیابی -انواع آفازی  2  2 جلسه

 اعصاب کرانیال
 دکتر شاه علی مجازی

 دکتر شاه علی مجازی نخاعیانواع ضایعات  2  3جلسه 

گیرنده های عضالنی تنظیم کننده تون  2  4جلسه

 عضالنی
 دکتر شاه علی مجازی

 تغییرات تونیسیته عضالنیتون عضالنی،  2  5جلسه

 و ارزیابی آن
 دکتر شاه علی مجازی

درگیری شاخ اختالالت حرکتی ناشی از  2  6جلسه

: آمیوتروفیک لترال قدامی نخاع
 دکتر شاه علی مجازی
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عالیم، عوارض و درمان  اسکلروزیس

 پزشکی آن

درگیری شاخ اختالالت حرکتی ناشی از - 2  7جلسه

عالیم، عوارض و  : پولیومیلیتقدامی نخاع

 درمان پزشکی آن

درگیری  اختالالت حرکتی ناشی از-

عالیم، عوارض : گیلن باره، اعصاب محیطی

 و درمان پزشکی آن

 دکتر شاه علی مجازی

اختالالت حرکتی ناشی از درگیری  2  8جلسه

Neuro muscular junction :

میاستنی گراویس، میاستنی ایتون 

المبرت، وبوتولیسم ، عالیم، عوارض و 

 درمان پزشکی آن

 دکتر شاه علی مجازی

اختالالت حرکتی ناشی از درگیری  2  9جلسه

عضالت: دیستروفی عضالنی دوشن، 

عالیم، عوارض دیستروفی عضالنی بکر، 

 و درمان پزشکی آن

 دکتر شاه علی مجازی

اختالالت حرکتی ناشی از درگیری  2  10جلسه

عضالت: اختالالت میوتونیک، عالیم، 

 عوارض و درمان پزشکی آن

اختالالت حرکتی غیر ارادی، ترمور و 

 کلونوس -انواع آن

 دکتر شاه علی مجازی

 اختالالت حرکتی ناشی از درگیری 2  11جلسه

عضالت: اختالالت میوتونیک، عالیم، 

 عوارض و درمان پزشکی آن

اختالالت حرکتی غیر ارادی، ترمور و 

 کلونوس -انواع آن

 دکتر شاه علی مجازی

اختالالت حرکتی ناشی از اختالالت  2  12جلسه

 عقده های قاعده ای مغز: پارکینسون
 دکتر شاه علی مجازی

عالیم، عوارض و مولتیپل اسکلروزیس،  2  13جلسه

 درمان پزشکی آن
 دکتر شاه علی مجازی

سکته مغزی، انواع آن، عالیم و روش های  2  14جلسه

 تشخیصی
 دکتر شاه علی مجازی
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طبقه بندی سکته مغزی بر اساس شریان  2  15جلسه

 ، عوارض و درمان پزشکی آندرگیر
 دکتر شاه علی مجازی

سردرد ، انواع ، عالیم ، تشخیص های  2  16جلسه

آن )سردرد و درمان پزشکی افتراقی 

 ناشی از سکته مغزی، سردرد

 سردرد تنشنال( -خوشه ای

 دکتر شاه علی مجازی

سردرد ، انواع ، عالیم ، تشخیص های  2  17جلسه 

آن) سردرد و درمان پزشکی افتراقی 

 میگرن( -سینوسی

 دکتر شاه علی مجازی

 شامل حضوری یا مجازی می باشد.روش تدریس 

 

 پاورپوینت ، فیلم آموزشیبا استفاده از یا نوید  LMSدر سیستم سخنرانی رسانه آموزشی : در مورد جلسات مجازی شامل : 

 

 

 

 


