
 
 بسمو تعبلی

 دانشگبه علوم پسشکی کرمبنشبه
 دانشکده پسشکی 
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                                                             (  MRI) جزاحی هغش و اعصبة تئوری ثبلینی ثیوبریهبی: عنواى درط 
 دانؾجویبى پشؽکی:هخبطجبى

 واحذ                                 4/1(یب عهن اعتبد اس واحذ:)تعذادواحذ
 ثعذ اس اتوبم هز جلغه:عبعت پبعخگویی ثه عواالت فزاگیز

             98-99،نیوغبل اول عبل تحصیلی 10-8عه ؽنجه عبعت روسهبی ( روس،عبعت و نیوغبل تحصیلی:   )سهبى ارائه درط
 اکزهیهحوذرضب دکتز :هذرط

 نوروفیشیولوصی-نورانبتوهی گذرانذى :درط و پیؼ نیبس
 

 
 
:  ىداف کلی جلسبت ا
 

 :جلسو اول
 مغزی و ستىن فقرات MRIآشنایی با تفسیر 

 
 : جلسو اول اىداف ویژه 

 هغش و عتوى فمزات MRIپبیه وتفغیز کلی آؽنبیی ثب اصول -1

 (توهورهبی اینتزا واکغتزا آگشیبل) MRIتوانبیی تؾخیص ثیوبریهبی ؽبیع هغشی در -2

 (دیغکوپبتی،اعپونذیلولیغتشیظ)MRIدر عتوى فمزات توانبیی تؾخیص ثیوبریهبی ؽبیع  -3
 

 :جلسو دوم
 اؽنبیی ثب ثیوبریهبی دیغک کوزی و کوزدرد

 

 : جلسو دوماىداف ویژه 

 وافتراق انىاع مختلف آن( مکانیکال–التهابی )آشنایی با انىاع مختف کمردرد-1

 آشنایی با انىاع دیسکىپاتی های کمری  -2

 معاینه و بررسی بالینی انىاع کمردرد-3

 معاینه و بررسی بالینی انىاع دیسکىپاتی های کمری -4

 آشنایی با اصىل اولیه درمان انىاع مختلف کمردرد-5

 آشنایی با اصىل اولیه درمان انىاع مختلف دیسکىپاتی های کمری -6

 

 

 

 :تفکیک اهذاف کلی هز جلغهاهذاف ویضه ثه 

 :اهذاف ویضه جلغه اول

 :در پبیبى دانؾجو لبدر ثبؽذ

1-MRI  هغشی وعتوى فمزات نزهبل را تؾخیص دهذ 

2- MRI  هغشی وعتوى فمزات را تفغیز کنذ 



 تفغیز کنذ  MRIضبیعبت هغشی و عتوى فمزات را در -3

 :اهذاف ویضه جلغه دوم

 :در پبیبى دانؾجو لبدر ثبؽذ

 انواع هختلف کوزدرد را ؽنبخته واس هن افتزاق دهذ-1

 انواع هختلف دیغکوپبتی هبی کوزی را ؽنبخته واس هن افتزاق دهذ -2

 انواع تغتهبی ثبلینی ثزای ثزرعی انواع کوزدرد راثؾنبعذ-3

 درهبى  عبده وپبیه ثزای کوزدردهبی ؽبیع را ثؾنبعذ-4

 

 :هنبثع
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 :روػ تذریظ

ثیوبراى (هغش و عتوى فمزات) MRI،ثزرعی وتفغیز کلیؾه هبی هختف عخنزانی و ثحث هتمبثل ثب دانؾجویبى

 توعط هذرط ثزای دانؾجویبى

 

 

 :وعبیل آهوسؽی 

 

 MRI، کلیؾه هبی وایت ثورد و هبصیک،ویذیو پزوصکتور،کبهپیوتز ثب نزم افشار پبورپوینت

 سنجش و ارزشیببی 

 روػ آسهوى
ثز حغت )عهن اس نوزه کل

 (درصذ
 عبعت تبریخ

 Short کوئیش
answer 

 - طی جلغبت تؾویك ثزای هطبلعه

 - - - - آسهوى هیبى تزم 

  هز دورهپبیبى  MCQ 20 آسهوى پبیبى تزم

حضور فعبل در 

 کالط

هؾبرکت در 

 پزعؼ و پبعخ

- - - 

 
: مقررات کالش و انتظبرات از دانشجو

 در کالط درط ثب آهبدگی لجلی ثه هولعحضور-1

 احتزام ثه جبیگبه اعتبد و دانؾجو-2

 توجه ثه هطبلت ارایه ؽذه در کالط وؽزکت فعبل در ثحثهب-3

 عیذرضب ثبلزی: نبم و اهضبی هذیز گزوه هحوذرضب اکزهی        دکتز: نبم و اهضبی هذرط

 دکتزهبریب ؽیزوانی :دانؾکذه EDOنبم و اهضبی هغئول   

 :تبریخ ارعبل                                   4/7/98: تبریخ ارعبل                       2/7/98:   تبریخ تحویل
 
 :دانشکده EDOمضبی مسئولنبم واسیدرضب ببقری دکتر :امضبی مدیر گروهنبم ومحمدرضباکرمی دکتر :نبم و امضبی مدرش

          



 جزاحی هغش و اعصبة تئوری ثبلینی ثیوبریهبی :سهبنجنذی درطجذول                        

 10-8عبعت هب   عه ؽنجهروسهبی :روس و عبعت جلغه                                     

 

 هذرط هوضوع هز جلغه تبریخ جلغه

مغز و ستون MRIآشنایی با تفسیر  سه شنبه 1

 فقرات

 دکترمحمدرضااکرمی

دیسکوپاتی کمری وانواع آشنای با  سه شنبه 2

 کمردرد

 دکترمحمدرضا اکرمی
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