
 
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 دانشکده پزشکی 

  99سال تحصیلی  اولنیمسال   ترمی طرح درس
 

 دانشجویان پزشکی  مخاطبان:                     ی  ضایعات عروق عنوان درس : 
 آزاد  فراگیر: ساعت پاسخگویی به سواالت/.                        52تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(:  

 متخصص جراحی مغز واعصاب  -سیدرضا باقریدکتر  مدرس:                              اول نیمسال   :زمان ارائه درس
 نوروفیزیولوژی –نوروآناتومی  درس و پیش نیاز:

 
 هداف کلی جلسات :ا

       

  خونریزی های مختلف مغزی آشنایی با 
 جلسه اول : اهداف ویژه 

 ایان جلسه دانشجو باید قادر باشد :در پ 

 آشنا شود  انواع مختلف خونریزیهای مغزی و نحوه مدیریت آنها با  

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد :

 انواع  مختلف  خونریزی های مغزی را بشناسد و تشخیص دهد  -1
 نحوه مدیریت بیماران با خونریزی مغزی را فراگیرد -5
 احی انواع  مختلف  خونریزی  مغزی را فراگیرد اندیکاسیون های عمل جر -3
 درمان دارویی مکمل   عمل جراحی خونریزیهای مختلف مغزی را یاد بگیرد  -4

 منابع:
 

1-Schwart      Principle Of  Surgery 2015 

2- Youmans Neurological Surgery 2017  
 روش تدریس:

 در کالس پرسش  و پاسخ   - سخنرانی 
 

 : وسایل آموزشی
   POWER POINT –وایت بورد و ماژیک  -اسالید 

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 - - - - کوئیز

 - - - - ترم آزمون میان 

 آزمون پایان ترم
MCQ 

طبق صالحدید  مدیر گروه ادغام  
 در کورس جراحی 

 اولپایان نیمسال   
 آموزشی طبق  تقویم 

 

     

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور در کالس                      -1
 یاداشت برداری مختصر از نکات کلیدی  درس -2
 مشارکت دربحث های کالس          -3
 عدم استفاده ازموبایل و احترام به همکاران -4

 دانشکده: EDOمضای مسئولنام وا  سیدرضا باقری دکتر یر گروه:امضای مدنام و   دکتر سیدرضا باقری نام و امضای مدرس:

                               4/6/99تاریخ ارسال:                                           2/6/99   تاریخ تحویل: 

 

 



                  

 تئوری ضایعات عروقی  جدول زمانبندی درس      

 طبق تقویم اموزشی   روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه روز -تاریخ جلسه

 طبق تقویم آموزشی  1
  خونریزی های مختلف مغزی آشنایی با 

 

  سیدرضا باقری دکتر 
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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 دانشکده پزشکی 

  99طرح درس ترمی نیمسال اول سال تحصیلی 
 

 دانشجویان پزشکی  مخاطبان:نوروایمیجینگ                   عنوان درس : 
 آزاد پاسخگویی به سواالت فراگیر:ساعت                     /.52 : تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

 متخصص جراحی مغز و اعصاب  -دکتر احسان علیمحمدی مدرس:نیمسال اول                       : زمان ارائه درس
 نورو فیزیولوژی  –نوروآناتومی  درس و پیش نیاز:

 
 هداف کلی جلسات :ا

 مغزی و ستون فقرات    MRIاسکن و CTآشنایی با تفسیر 
 جلسه اول : یژه اهداف و

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد : 

 آشنا باشدمغزی و ستون فقرات    MRIاسکن و  CTتفسیر  با 

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد :

1- CT  را تفسیر کند اسکن  طبیعی مغزی. 

2-  MRI   کند تفسیرمغزی و ستون فقرات نرمال را. 

 .شودیمیجینگ آشناعات  داخل جمجه ایی در ابا ضای  -3

 .با پاتولوژِیهای مختلف  ستون فقرات آشنا شود  -4

 منابع:
 

 --                                   2015 

2- Youmans Neurological Surgery 2017  
 روش تدریس:

 مختلف بیماران اسکن  CTو   MRI بررس -پرسش  و پاسخ   - سخنرانی 
 

 وسایل آموزشی :
 ک ، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر با نرم افزار پاورپوینتوایت بورد و ماژی

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

 - - - - کوئیز

 - - - - ترم آزمون میان 

 آزمون پایان ترم
MCQ 

طبق صالحدید  مدیر گروه ادغام  
 در کورس جراحی 

پایان نیمسال  اول  
 تقویم آموزشی طبق  

 

     

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور در کالس                    -2
 یاداشت برداری مختصر از نکات کلیدی  درس -2
 مشارکت دربحث های کالس     -3
 عدم استفاده ازموبایل و احترام به همکاران -4 

 
 دانشکده: EDOمضای مسئولنام وا  سیدرضا باقری دیر گروه:دکتر امضای منام و  دکتراحسان علیمحمدی نام و امضای مدرس:

                          4/6/99تاریخ ارسال:                                           2/6/99تاریخ تحویل:     



                   

 نوروایمیجینگ تئوری  جدول زمانبندی درس

 طبق تقویم اموزشی   روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه روز -تاریخ جلسه

  دکتر احسان علیمحمدی مغزی و ستون فقرات   MRIاسکن و CTآشنایی با تفسیر  طبق تقویم  آموزشی  1
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 دانشکده

 99نیمسال اول  ترمی قالب نگارش طرح درس

 

 دانشجویان پزشکی  مخاطبان:ترومای ستون فقرات                                 عنوان درس :
 بعد از اتمام  جلسه   واالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به س                              /.52 : تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(

 دکتر ایران چنیده متخصص جراحی مغز واعصاب  مدرس:                                      نیمسال اول  زمان ارائه درس:

 نورو فیزیولوژی –نوروآناتومی  درس و پیش نیاز:

 

 اهداف  کلی جلسات  : 

 ه یک هدف ()جهت هر جلس

 جلسه اول:

 بیماران  ترومایی و اپروچ صحیح  به بیمار ترومای ستون فقرات. آشنایی با -1

 درمان اوتید بیماران ترومایی .  -2

 :اهداف ویژه جلسه اول 

  در پایان دانشجو باید  قادر باشد  :
 آشنایی با اپروچ  درست به بیماران ترومای اسپاین . -1

 :الف )عفونتهای  استرپتوکوکی( دوم اهداف ویژه جلسه 

  دانشجو باید  قادر باشد  : در پایان
 .نحوه برخورد با بیمار دچار مولتپل تروما را بداند 1-1
 .مواردی که عدم رعایت آن باعث مرگ و میر می شود را بشناسد   1-2

  
 

  منابع:
 

  چهره به چهره  سخنرانی   -اسالید روش تدریس:

 نرم افزار پاورپوینت کامپیوتر با -ویدئو پروژکتور   –وایت بورد  و ماژیک  وسایل آموزشی :
 

 سنجش و ارزشیابی

 

سهم از نمره  روش       آزمون

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

 -   جواب مختصر  کوئیز

 - - - - آزمون  میان ترم 

    MCQ آزمون پایان ترم 

    مشارکت در  پرسش و پاسخ  و ارائه کنفرانس  حضور فعال در کالس 

 

 ت از دانشجو:ظاراتمقررات کالس و ان

 حضور فعال و منظم در کالس  درس  با آمادگی  قبلی -1

 احترام به جایکاه استاد و دانشجو -2  

 
 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس  دکتر ایران چنیده        نام و امضای مدیر گروه:  دکتر سیدرضا باقری    نام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                             4/6/99تاریخ ارسال:                                    2/6/99تاریخ تحویل:  
 

 



 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پزشکی
 نیمسال دوم     99-99طرح درس سال تحصیلی 

 

 ضربه های مغزیعنوان درس : 
 دانشجویان پزشکی مخاطبان:

 واحد 4/1:  تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 
 بعد از اتمام جلسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 درس پایه فیزیوپاتولوژی درس و پیش نیاز:
 نیمسال دوم 13-12زمان ارائه درس: روزهای دوشنبه  

 مدرس : دکتر سیدرضا باقری

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 مغزمل آشنایی با اندیکاسیون های ع -1
 آشنایی با تفکیک های عمل و آشنایی با بیومکانیک مغز  -2
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 سرویکال مغزآشنایی با ساختار  هدف کلی جلسه اول:
 

  مغزیل در ترومای مفراگیری اورژانس ها و اندیکاسیون های ع :دومجلسه  کلیاهداف 
 

  در پایان دانشجو قادر باشد
 معاینه ی دقیق بیمار ترومای مغزی را انجام دهد.-1-1
 موارد مورد نیاز درمانی در اورژانس را تشخیص بدهد که کدام بیمار ترومای سر نیاز به عمل جراحی دارد. -2-1
 

 2111یونز  منابع:
 

ات بدست رانی، بحث متقابل، توضیح اسالیدها توسط دانشجو ایجاد بحث کاربرد بالینی اطالعنخس روش تدریس:
  آمده

 

 وسایل آموزشی :
 وایت بورد، ویدئوپروژکتور، پاورپوینت 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 Short کوئیز
answer 

 //////////////////////// جلسه دوم مشوق برای مطالعه

آزمون میان 
 ترم 

 - - - ندارد

آزمون پایان 
 ترم

MCQ 21 - - 

حضور فعال در 
 کالس

- - - - 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور فعال و به موقع تمامی دانشجویان ، استفاده از رفرانس اعالم شده برای امتحان پایان دوره

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:           نام و امضای مسئول          نام و امضای مدرس:           

 دکتر سیدرضاباقری                    دکتر حمیدرضاسعیدی بروجنی

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :           تاریخ تحویل:                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 شاه دانشگاه علوم پزشکی کرمان

 دانشکده پزشکی
 99طرح درس سال تحصیلی نیمسال اول سال 

 

 تروماهای ستون فقراتعنوان درس : 
 دانشجویان پزشکی -رزیدنت های جراحی مغز و اعصاب  مخاطبان:

 تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 
 بعد از اتمام جلسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 - درس و پیش نیاز:
 نیمسال دوم 8-11ئه درس: روزهای پنجشنبه زمان ارا

 مدرس : دکتر حمیدرضا سعیدی بروجنی

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 آشنایی با اندیکاسیون های عمل ستون فقرات -1
 آشنایی با تفکیک های عمل و آشنایی با بیومکانیک ستون فقرات  -2
 

 اف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به تفکیک اهد
 

 آشنایی با ساختار ستون فقرات سرویکال هدف کلی جلسه اول:
 

 فقرات ستون در ترومای  عملفراگیری اورژانس ها و اندیکاسیون های  :دومجلسه  کلیاهداف 
 

  در پایان دانشجو قادر باشد
 معاینه ی دقیق بیمار ترومای گردنی را انجام دهد.-1-1
مانی در اورژانس را تشخیص بدهد که کدام بیمار ترومای گردن نیاز به عمل جراحی موارد مورد نیاز در -2-1

 دارد.
 

 2111یونز  منابع:
 

رانی، بحث متقابل، توضیح اسالیدها توسط دانشجو یا رزیدنت ایجاد بحث کاربرد بالینی اطالعات نخس روش تدریس:
  بدست آمده

 

 وسایل آموزشی :
 رپوینت وایت بورد، ویدئوپروژکتور، پاو

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 Short کوئیز
answer 

 //////////////////////// جلسه دوم مشوق برای مطالعه

آزمون میان 
 ترم 

 - - - ندارد

آزمون پایان 
 ترم

MCQ 21 - - 

حضور فعال در 
 کالس

- - - - 

 رات از دانشجو:مقررات کالس و انتظا
 حضور فعال و به موقع تمامی دریالنت ها ، استفاده از رفرانس اعالم شده برای امتحان پایان دوره 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدیر گروه:           نام و امضای مسئول          نام و امضای مدرس:           

 وجنیدکتر حمیدرضاسعیدی بروجنی    دکتر حمیدرضاسعیدی بر

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :           تاریخ تحویل:                         



 
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه 

 دانشکده پزشکی
 99طرح درس سال تحصیلی  نیمسال اول سال 

 

 تومورهای مغزیعنوان درس : 
 دانشجویان پزشکی مخاطبان:

 واحد 4/1:  حد:)یا سهم استاد از واحد( تعدادوا
 بعد از اتمام جلسه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 درس پایه فیزیوپاتولوژی درس و پیش نیاز:
 نیمسال دوم 13-12زمان ارائه درس: روزهای یکشنبه 

 مدرس : دکتر رضا فتاحیان

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 مغزآشنایی با اندیکاسیون های عمل  -1
 آشنایی با تفکیک های عمل و آشنایی با بیومکانیک مغز  -2
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 سرویکال مغزآشنایی با ساختار  هدف کلی جلسه اول:
 

  تومورهای مغزیل در مفراگیری اورژانس ها و اندیکاسیون های ع :دومجلسه  کلیاهداف 
 

  در پایان دانشجو قادر باشد
 معاینه ی دقیق بیمار تومورهای مغزی را انجام دهد.-1-1
موارد مورد نیاز درمانی در اورژانس را تشخیص بدهد که کدام بیمار تومورهای سر نیاز به عمل جراحی  -2-1

 دارد.
 

 2111یونز  منابع:
 

  نشجو ایجاد بحث کاربرد بالینی اطالعات بدست آمدهرانی، بحث متقابل، توضیح اسالیدها توسط دانخس روش تدریس:
 

 وسایل آموزشی :
 وایت بورد، ویدئوپروژکتور، پاورپوینت 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 Short کوئیز
answer 

 //////////////////////// جلسه دوم مشوق برای مطالعه

 آزمون میان
 ترم 

 - - - ندارد

آزمون پایان 
 ترم

MCQ 21 - - 

حضور فعال در 
 کالس

- - - - 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 حضور فعال و به موقع تمامی دانشجویان ، استفاده از رفرانس اعالم شده برای امتحان پایان دوره

 دانشکده: EDOه:           نام و امضای مسئولنام و امضای مدیر گرو          نام و امضای مدرس:           

 دکتر رضا فتاحیان                     دکتر حمیدرضاسعیدی بروجنی

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :           تاریخ تحویل:                         



 
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه
 انشکده پزشکی د
             99نیمسال اول سال تحصیلی          طرح درس ترمی

 

 دانشکده

  ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                             (  MRI) جراحی مغز و اعصاب عنوان درس : تئوری بالینی بیماریهای
 مخاطبان:دانشجویان پزشکی

 واحد                                 4/1دواحد:)یا سهم استاد از واحد(تعدا
 ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:بعد از اتمام هر جلسه

 ، 11-8سه شنبه ساعت زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی( روزهای 
 محمدرضا اکرمیمدرس:دکتر 

 فیزیولوژینورو-نوراناتومی گذراندن :درس و پیش نیاز
 

 
 
 : هداف کلی جلسات ا

 
 :جلسه اول

 مغزی و ستون فقرات MRIآشنایی با تفسیر 
 

 : جلسه اول اهداف ویژه 

 مغز و ستون فقرات MRIآشنایی با اصول پایه وتفسیر کلی -1

 )تومورهای اینترا واکسترا آگزیال( MRIتوانایی تشخیص بیماریهای شایع مغزی در -2

 )دیسکوپاتی،اسپوندیلولیستزیس(MRIاریهای شایع ستون فقرات در توانایی تشخیص بیم -3
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 آشنایی با انواع دیسکوپاتی های کمری  -5

 سی بالینی انواع کمردردمعاینه و برر-3
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1-MRI  مغزی وستون فقرات نرمال را تشخیص دهد 
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 انواع مختلف کمردرد را شناخته واز هم افتراق دهد-1
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 انواع تستهای بالینی برای بررسی انواع کمردرد رابشناسد-3

 درمان  ساده وپایه برای کمردردهای شایع را بشناسد-4
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 دکترمحمدرضااکرمی
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