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 دانػجٌیبى پسغکی: مخاطبان                                                        تئٌری نٌرًلٌژی :عنٌان درس 

 آزاد :پاسخگٌیی بو سٌاالت فراگیر                                               دًجلطو از ِتئٌری نٌرًلٌژی: تعذاد ًاحذ 

 دکتر لیال افػبر ىسارخبنی: مذرس                         رًزغنبو ًیکػنبو حضٌر در فبرابی   : زمان ارائو درس 

 آنبتٌهی، فیسیٌلٌژی ،ایوٌنٌلٌژی،پبتٌلٌژی علٌم پبیو :مطخص بٌدن درس پیص نیاز 

 

 آغنبیی بب بیوبریيبی نٌرًلٌژی: ىذف کلی دًره 

 (یک ىذف جيت ىر جلسو: )اىذاف کلی جلسات

 دمانسآضنایی با :جلسو اًل 

 تظاىرات نٌرًلٌژیک بیماری ىای سیستمیک:جلسو  دًم

 :اىذاف ًیژه رفتاری بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلسو

 .داغجٌ بب علل دهبنص قببل درهبى ًبررضی ً درهبى اى اغنب غٌد :ىذف کلی جلسو اًل 

 :ببغذدر پبیبى دانػجٌ قبدر  :اىذاف ًیژه رفتاری جلسو اًل 

 .دهبنص را تعریف کنذ-1 -1

 .را غرح دىذ دهبنصپبتٌژنسً اجسای آنبتٌهیک درگیر در  -1- -2

 .را غرح دىذ دهبنصاتیٌلٌژی  -1- -3

 .هعیبرىبی تػخیصی برای دهبنص را بیبى کنذ -1- -4

 .عالین  ً هعبینو ببلینی دهبنص را غرح دىذ -1- -5

 .دىذآزهٌنيبی آزهبیػگبىی در تػخیص ً پیگیری دهبنص غرح  -1- -6

 .بیوبری دهبنص  را غرح دىذ درهبنيبی بکبر رفتو در -1- -7

 .دهبنص نبغی از دارً را غرح دىذ ً دارًىبی ایجبد کننذه آنرا بیبى کنذ -1- -8

 .دانػجٌ تظبىرات نرًلٌز یک بیوبریيبی ضیطتویکرا بیبى کنذ: دًم  ىذف کلی جلسو

 :در پبیبى دانػجٌ قبدر ببغذ : دًماىذاف ًیژه رفتاری جلسو 

 یک بیوبری کبذی را بیبى کنذتظبىرات نرًلٌژ -1-1

 یک نبرضبیی کلیٌی را بیبى کنذنرًلٌژ تظبىرات -2-2 -1-2

 

 یک بیوبری ضلیبک را بیبى کنذتظبىرات نرًلٌژ  -3-2 -1-3



 

 یک بیوبری ضبرکٌییذز را بیبى کنذتظبىرات نرًلٌژ -4-2

 یک بیوبری ارتریت رًهبتٌییذ را بیبى کنذتظبىرات نرًلٌژ .-5-2

 یک بیوبری غٌگرى را بیبى کنذتظبىرات نرًلٌژ .-6-2

 یک بیوبری لٌپٌش را بیبى کنذتظبىرات نرًلٌژ -7-2

 یک بیوبری ًرنیکو را بیبى کنذتظبىرات نرًلٌژ -8-2

 اهینٌف Clinical Neurologyنٌرًلٌژی ببلینی:منابع 

 ضخنرانی،پرضع ً پبضخ در کالش :رًش تذریس 

 کبهپیٌتر ً پرًژکتٌر  :رسانو ىای کمک آمٌزضی 

 سنجص ً ارزضیابی

 ضبعت تبریخ نوره رًظ آزهٌى آزهٌى

   نوره 20 تػریحی ازهٌى پبیبى ترم

     

 

 عذم اضتفبده از هٌببیل حضٌر دانػجٌ درکالش ً غرکت فعبل در پرضع ً پبضخ: مقررات درس ً انتظارات از دانطجٌ

 

 

 

 

 


