
 
 تطوو تؼالی

 دانػگاه ػلٌم پسغکی کرهانػاه
 دانػکذه پسغکی 

  98-99ضال تحصیلی  اًلنیوطال   ترهی طرح درش
 

 دانػجٌیاى پسغکی  :هخاطثاى                     ی  ضایؼات ػرًق : ػنٌاى درش 
 آزاد  :الت فراگیرضاػت پاضخگٌیی تو ضٌا/.                        25(:  یا ضين اضتاد از ًاحذ:)تؼذادًاحذ

 هتخصص جراحی هغس ًاػصاب  -ضیذرضا تاقریدکتر  :هذرش                              اًل نیوطال   :زهاى ارائو درش
 نوروفیسیولوژی –نوروآناتومی  :درش ً پیع نیاز

 
 :ىذاف کلی جلطات ا

       
  خىنریسی های خمتلف مغسی آشنایی با 

 : جلطو اًل اىذاف ًیژه 

: ر پایاى جلطو دانػجٌ تایذ قادر تاغذ د 

 آشنا شىد  انىاع خمتلف خىنریسیهای مغسی و حنىه مذیریت آهنا با  

: در پایاى جلطو دانػجٌ تایذ قادر تاغذ 

 انٌاع  هختلف  خٌنریسی ىای هغسی را تػناضذ ً تػخیص دىذ  -1
 نحٌه هذیریت تیواراى تا خٌنریسی هغسی را فراگیرد -2
 جراحی انٌاع  هختلف  خٌنریسی  هغسی را فراگیرد  انذیکاضیٌى ىای ػول -3
درهاى دارًیی هکول   ػول جراحی خٌنریسیيای هختلف هغسی را یاد تگیرد   -4

: هناتغ
 

1-Schwartz ̓ s  Principle Of  Surgery 2015 

2- Youmans Neurological Surgery 2017  
: رًظ تذریص
در کالش  پرسش  و پاسخ    -سخنرانی 

 
: زغی ًضایل آهٌ

   POWER POINT –ًایت تٌرد ً هاژیک  -اضالیذ 
 

ضنجع ً ارزغیاتی  

ضاػت تاریخ  ( تر حطة درصذ)ضين از نوره کلرًظ       آزهٌى 

 - - - -کٌئیس 

 - - - - ترم آزهٌى هیاى 

آزهٌى پایاى ترم 
MCQ 

طثق صالحذیذ  هذیر گرًه ادغام  
 در کٌرش جراحی 

 اًلپایاى نیوطال   
 طثق  تقٌین آهٌزغی 

 

     

: هقررات کالش ً انتظارات از دانػجٌ
 حضور در کالش                      -1
 یاداشت برداری مختصر از نکات کلیذی  درش -2
 مشارکت دربحث های کالش          -3
 عذم استفاده ازموبایل و احترام به همکاران -4

 :دانشکده EDOمضبی مسئولنبم وا  سیدرضب ببقری دکتر :امضبی مدیر گروهام ون   دکتر سیدرضب ببقری :نبم و امضبی مدرس

                               4/7/98:     تبریخ ارسبل                                      2/7/98   : تبریخ تحویل

 

 

                  



 تئوری ضبیعبت عروقی  جدول زمبنبندی درس      

 طبق تقویم اموزشی   :روز و سبعت جلسه                                     

 

 مدرس موضوع هر جلسه روز -تبریخ جلسه

طبق تقىیم  1

 آمىزشی 

خىنریسی های خمتلف آشنایی با 

  مغسی 

 

سیذرضا دکرت 

  باقری 
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