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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      

کاردرمانی  گروه آموزشی:علوم توانبخشی  دانشکده:   کاردرمانی- کارشناسی  تحصیلی: یرشتهمقطع و     

، فیزیولوژی اعصاب نیاز:یش پ    نظرینوع واحد:    2 تعداد واحد:  بیماریهای مغز و اعصابنام درس: 

 آناتومی اعصاب 
 دانشکده علوم توانبخشیمکان برگزاری:    15-17ساعت:      شنیهسه  زمان برگزاری كالس: روز: 

دكتر مهدی -: دكتر مالحت اكبرفهیمی مدرسیندكتر مالحت اكبرفهیمی مسئول درس: نفر  19  تعداد دانشجویان:

 علیزاده زارعی

 دهید( شرح دوره: )لطفا شرح  
 اعصاب  های مغز و اصول معاینه و ارزیابی و درمان دارویی و غیر دارویی بیماری ،آشنایی دانشجو با پاتوفیزیولوژی

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

كلینیكهای از آنجایی كه دانشجویان و فارغ التحصیالن كاردرمانی به ارزیابی و درمان توانبخشی انواع بیماریهای مغز و اعصاب در 
بنابراین ضروری است كه با اصول معاینه و عالئم تشخیص و درمانهای پزشكی آن  ،پردازندكاردرمانی بزرگساالن و كودكان می

 بیماری ها آشنایی داشته باشند.  

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

نرولوژیک را یاد میگیرد. با انواع بیماریهای دزنراتیو، عروق مغزی، صرع، دانشجو در این دوره انواع ارزیابیهای  

 شود.عفونتهای دستگاه اعصاب مركزی، تومورهای مغز و نخاع، صدمات مغزی، نروپاتی و میوپاتی آشنا می

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLبر حل مسئله)یادگیری مبتنی   بحث گروهی

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 

 

 

 وظايف و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید( 

منابعی كه قبل از جلسه درس در اختیار وی قرار داده شده را مطالعه كند و در كالس در بحثهای گروهی شركت 

موضوعات پزوهشی فعاالنه گزارش دهد. فیلمهای هر جلسه را ببیند و نکات خواسته شده را بنویسد. نماید. در مورد 

 همکاری الزم را در گروهای )یادگیری مبتنی بر تیم( داشته باشد.

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  تخته و گچ  وایت برد

 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید( 
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 نحوه ارزشیابی و درصد نمره: )از نمره کل(
   درصد نمره 30آزمون پایان ترم   درصد نمره 30آزمون میان ترم 

 درصد نمره -20شركت فعال در كالس    درصد نمره  -20انجام تكالیف 

 ----------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی  -

 چاپی ✓

Dawnie PA. Cashs textbook of neruology for physiotherapists, 4th ed; Philadelphia. 

Wolfe, 1992, 
 اينترنتی ✓

 

 

 منابع فارسی: 

 چاپی ✓

   1378بیماری های مغز و اعصاب و عضالت ,  انتشارات نور دانش،  ، سلطانزاده اكبر ✓
   1373بیماری های مغز و اعصاب , انتشارات دانش پژوه.،  سلیمانی داریوش ✓

 نوروآناتومی كوریالتیو و نورولوژی فونكسیونل . انتشارات چهر    ،میالنی شاهرخ و همكاران ✓

✓  

 

 اينترنتی ✓
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه 

معاینات  بررسی وضعیت هوشی عقلی و آگاهی،  آشنایی با معاینات عصبی:  1

 اعصاب مغزی 

 دكتر مالحت اكبرفهیمی 

دستگاه حركتی، رفلكسها، حس، تعادل، سیستم  آشنایی با معاینات عصبی:  2

ضایعات نرون محركه فوقانی و تحتانی با تاكید بر   -اتونومیك و راه رفتن 
 های ایجاد فلسیدیتی و اسپاتی سیتی  عالئم و مكانیزم

 دكتر مالحت اكبرفهیمی 

حوادث عروقی  آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی بیماران با  3

 مغزی 

 دكتر مالحت اكبرفهیمی 

كوما، بررسی جدول گالسكو، زندگی نباتی،  ارزیابی و مداخالت پزشکی  4

شنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در آمعیارهای مرگ مغزی.
 ضربه مغزی 

 دكتر مالحت اكبرفهیمی 

ضایعات نخاعی، تقسیم  آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  5

 ASIAبندی 

 دكتر مالحت اكبرفهیمی 

های ویروسی شایع همچون مننژیت و ...  عفونتهای دستگاه عصبی، بیماری 6
 های انگلی و قارچی بیماریهای باكتریال، آبسه مغزی، عفونت

 دكتر مالحت اكبرفهیمی 

های تحلیل برنده  بیماری آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  7

 ، MSآلزایمر، دمانس،  -مغز

 

 دكتر مالحت اكبرفهیمی  افزایش فشار درون جمجمه و تومورهای مغزی  8

های تحلیل برنده  بیماری آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  9

 كره هانتیگتون، پیك، آتاكسی فردریش، آسیبهای تحلیل برنده مخچه  -مغز

 دكتر مهدی علیزاده زارعی

های تحلیل برنده  بیماری آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  10

 بیماریهای نورونهای حركتی پاركینسون، -مغز
 دكتر مهدی علیزاده زارعی

 دكتر مهدی علیزاده زارعی های صرع بیماری آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  11

 دكتر مهدی علیزاده زارعی های نروپاتی بیماری آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  12

 دكتر مهدی علیزاده زارعی دیستروفی های بیماری آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  13

های میوپاتی و  بیماری آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  14

 میاستنی 

 دكتر مهدی علیزاده زارعی

ناهنجاریهای مادرزادی  آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  15

 فلج مغزی كودكان نارس  -دستگاه اعصاب كودكان 

 دكتر مهدی علیزاده زارعی

ناهنجاریهای مادرزادی  آشنایی با عالئم، ارزیابی و مداخالت پزشکی در  16

  پوستی، -عصبیبیماریهای نوروفیبروماتوز،  -دستگاه اعصاب كودكان 

 اسپینابیفیدا، آنسفالی . . . 

 دكتر مهدی علیزاده زارعی

  امتحان 17

 


