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 :وان ــــعه

پسشکی خبش نورولوژی در  کارورزانطرح دوره برای 

 دانشگاه علوم پسشکی کرمانشاه

 

  تعریف دوره: 

، ثبضذ ٚ دا٘طدٛیب٘ی وٝ دٚرٜ وبرآٔٛسی ٘ٛرِٚٛصی اس دٚرٜ ٞبی آٔٛسضی ٔیٙٛر ٔی وبرٚرسیدٚرٜ 

را ثب ٔٛفمیت ٌذرا٘ذٜ ثبضٙذ اس عزیك آٔٛسش دا٘طىذٜ پشضىی لجُ اس ضزٚع دٚرٜ ٔؼزفی ٔی 

 .ضٛ٘ذ

 

  مذت دوره: 

 ٔی ثبضذ وٝ ٔدٕٛػبً در ثخص ٞبی ٘ٛرِٚٛصی ٚ درٔبٍ٘بٜ آٔٛسضی ٚ ٔزوش رٚس 15ٔذت ایٗ دٚرٜ 

 .ٟٔبرتٟبی ثبِیٙی ٔزاوش درٔب٘ی تبثؼٝ دا٘طىذٜ پشضىی سپزی ٔی ضٛد

 

  هذف کلی دوره: 

 ٚ اٚرصا٘س ٞبی ٘ٛرِٚٛصیوست دا٘ص ٚ ٟٔبرتٟبی السْ در ثیٕبریٟبی ضبیغ 
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 ساختار کلی دوره و ضرح وظایف داوطجویان 

پزی ٔی ضٛد در عَٛ ٘ٛرِٚٛصی در ٔزاوش آٔٛسضی درٔب٘ی تبثؼٝ دا٘طىذٜ پشضىی س رٚسٜ 15دٚرٜ 

ٞز رٚس ثبستثٙبء رٚسٞبی تؼغیُ در ثخص تٛسظ اسبتیذ ٚ رسیذ٘تٟبی ٔزثٛعٝ  وبرٚرساٖایٗ دٚرٜ 

  .ثبِیٙی را فزا ٔی ٌیز٘ذ الذأبت٘حٜٛ 

در رٚس اَٚ ٚرٚد در ٔحُ آٔٛسش ٌزٜٚ خّسٝ تٛخیٟی تٛسظ وبرضٙبس آٔٛسش ثزٌشار ٔی ٌزدد ٚ 

 . تٛضیح دادٜ ٔی ضٛددر عَٛ دٚرٜ ثٝ آٟ٘ب  وبرٚرسٚظبیف 

 .ثب أضبی خزٚج است 30/12خزٚج اس ثخص ٚ صجح  7سبػت حضٛر در ثخص 

ٌشارش صجحٍبٞی، وٙفزا٘سٟبی ٔطتزن ثب دیٍز )در وّیٝ خّسبت آٔٛسضی  وبرٚرسحضٛر 

وٝ در ایٗ ٔزوش ثزٌشار ٔی ضٛد  case presentation & Journal clab( ٌزٟٚٞبی آٔٛسضی

 .اِشأی است

ٔٛظف ثٝ حضٛر در وطیه ٞبی تؼییٗ ضذٜ تٛسظ ٔذیز ٌزٜٚ ٚ ا٘دبْ ٚظبیف ٔحِٛٝ  وبرٚرساٖ -

 .سیز ٘ظز رسیذ٘ت وطیه ٔی ثبضٙذ

ٚ در ٘ظز ٌزفتٗ حضٛر ٔزتت ٚ ٔٙظٓ  Minicex یب ارسیبثی پبیبٖ دٚرٜ ثب ثزٌشاری أتحبٖ وتجی-

ثب ٘ظز در را٘ذٞبی آٔٛسضی ٚ ا٘دبْ ٚظبیف ٔحِٛٝ در ثخص ٚ رػبیت ٔسبئُ حزفٝ ای ٚ اخاللی 

 .ٔی ثبضذاتٙذ ٚ دستیبر ٔزثٛعٝ 

در عَٛ دٚرٜ اخبسٜ غیجت ٘ذاضتٝ ٚ فمظ در ضزایظ اٚرصا٘س ثب وست اخبسٜ ٚ ٔغزح  وبرٚرس-

غیجت غیزٔٛخٝ ٔٙدز ثٝ حذف ثخص ٔی . س ثٝ ٔزخصی ثزٚدرٚ یهٕ٘ٛدٖ ٔطىُ خٛد ٔی تٛا٘ذ 

 . ضٛد

 

 

 



4 
 

 

  تخص وورولوشی روزه 15روزاوه آموزش در دوره تروامه 

صجح ٞز رٚس وبرٚرساٖ ثیٕبراٖ را ثٝ ٕٞزاٜ دستیبراٖ ٘ٛرِٚٛصی در ثخص ٚیشیت                 7-8اس سبػت 

 .ٔی وٙٙذ

ٔٛظف ثٝ ضزوت در ٌشارش صجحٍبٞی  وبرٚرساٖرٚسٞبی یىطٙجٝ ٚ چٟبرضٙجٝ  8-9اس سبػت 

در ٔٛرد  وبرٚرسدر پبیبٖ ارائٝ ضزح حبَ اس . ٚ ثیٕبراٖ ثستزی ضذٜ را ٔؼزفی ٔی وٙٙذثٛدٜ 

یِٛٛصیه ثیٕبر پزسیذٜ ٔی ضٛد ٚ ثحث تىٕیّی تز در ٔٛرد تتطخیص وّیٙیىی ، آ٘بتٛٔیه ٚ ا

تٛسظ رسیذ٘ت ٞب ٚ اسبتیذ ارائٝ تطیخص ٞبی افتزالی ٚ الذأبت تطخیصی ٚ ٔذاخالت درٔب٘ی 

 .٘حٜٛ ٔذیزیت ثیٕبریٟبی ٘ٛرِٚٛصی را فزا ٔی ٌیزد وبرٚرسٚ ٔی ٌزدد 

 .ضزوت ٔی وٙٙذ case presentationرٚسٞبی سٝ ضٙجٝ وبرٚرساٖ در خّسٝ  8-9اس سبػت 

ٚعٝ ثیٕبراٖ خٛد را ٚیشیت ٔی وٙذ ٚ ٔزة یب دستیبر وبرٚرس ثٝ ٕٞزاٜ اتٙذ 9-5/10اس سبػت 

ٔٛظف است اس ثیٕبراٖ  وبرٚرسدر ثخص تٛسظ اتٙذیًٙ ا٘دبْ ٔی ضٛد  یرا٘ذ آٔٛسشٕٞچٙیٗ 

ثستزی ضذٜ در سزٚیس خٛد ضزح حبَ ٌزفتٝ ٚ در پبیبٖ ٞز ضزح حبَ تطخیص وّیٙیىی، 

 .آ٘بتٛٔیه ٚ اتیِٛٛصیه را ٔغزح ٕ٘ٛدٜ ٚ در را٘ذ آٔٛسضی آٖ را ارائٝ ٕ٘بیذ

درٔبٍ٘بٜ ٘ٛرِٚٛصی ثزلزار ثٛدٜ ٚ ٞز رٚس تٛسظ یه استبد ٚ  30/10-30/12ٕٞٝ رٚسٜ اس سبػت 

در  وبرٚرس. خذٔبت ثٝ ثیٕبراٖ سزپبیی ٚ آٔٛسش دا٘طدٛیبٖ ٔی ثبضذرسیذ٘ت ٔزثٛط ٔطغَٛ ارائٝ 

وٝ . درٔبٍ٘بٜ ٔٛظف ثٝ ٌزفتٗ ضزح حبَ ٚ ٔؼبیٙٝ ثیٕبر ٚ ٔغزح ٕ٘ٛدٖ تطخیص ثیٕبری ٔی ثبضذ

پس اس ارائٝ ثیٕبر ثٝ وٕه استبد ٚ یب رسیذ٘ت راٞىبرٞبی تطخیصی ٚ درٔب٘ی ٔزثٛط ثٝ ٞز ثیٕبر را 

 .ٔی آٔٛسد
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  کارورزانوظایف حرفه ای و اخالقی  

 .ٚضغ ظبٞزی دا٘طدٛ ثب ضئٖٛ حزفٝ ای پشضىی ٔغبثمت داضتٝ ثبضذ(1

 ٘صت اتیىت ضٙبسبیی خٛد در ٔؼزض دیذ ( 2

 ثزلزاری ارتجبط ٔٙبست ثب ثیٕبر ٚ ٕٞزاٞبٖ ٚی ( 3

 وست اخبسٜ اس ثیٕبر ثزای ٔصبحجٝ ٚ ا٘دبْ ٔؼبیٙٝ ( 4

 احتزاْ ثٝ ثیٕبر ٚ احسبس ٕٞذردی ثب ٚی ( 5

ثٝ اسبتیذ ، ٕٞىبراٖ، پزسُٙ ٚ ٔسئِٛیٗ احتزاْ ٌذاضتٝ ٚ اصَٛ اخاللی پشضىی را در ٔٛارد ( 6

 .فٛق رػبیت ٕ٘بیٙذ

 ر ٌزفتٗ ضزح حبَ صحیح ٘ٛرِٚٛصیوست تدزثٝ د( 7

وست تدزثٝ در ثجت صحیح ضزح حبَ ٚ رػبیت تٛاِی ا٘دبْ ٔؼبیٙبت ٘ٛرِٚٛصی ثب لیذ تطخیص ( 8

ٚ تٛخٝ ثٝ ثزٚس ػالئٓ وّیٙیىی، آ٘بتٛٔیه ٚ اتیِٛٛصیه در پبیبٖ ضزح حبَ، ثجت سیز ثیٕبری 

 خذیذ ٚ یب ثٟجٛد ػالئٓ ثب درٔبٖ 

در پزٚ٘ذٜ ثیٕبراٖ ٚ ارسش آٖ در پزٚرش لٛای استذالَ ٚ  آضٙبیی ثب ارسش ثجت ٔستٙذات-

 لضبٚت ثبِیٙی پشضه ٚ خزیبٖ رسیذٖ ثٝ تطخیص 
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 محتوای آموزضی
 

 

 ترای رسیذن ته اهذاف ویصه آموزضی

 

 

 کارورزان در پایان دوره

 

 (Must Learn)تایذ در حذود تعییه ضذه زیر داوص و مهارت کسة ومایذ 
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  وورولوشیاورشاوسهای 

 آضٙبیی ثب ٘حٜٛ ٌزفتٗ ضزح حبَ در ثیٕبراٖ وٛٔبیی -1

 آضٙبیی ثب الذأبت اِٚیٝ در ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ وٛٔبیی-2

تٛا٘بیی ثزخٛرد ثب یه ثیٕبر ثب استبتٛس اپی ِپتیىٛس ٚ ا٘دبْ الذأبت درٔب٘ی اِٚیٝ ٚ وٙتزَ -3

 تطٙح ثیٕبر

 استزٚن حبد ٚ تطخیص ا٘ٛاع استزٚن اس یىذیٍز آضٙبیی ثب الذأبت اِٚیٝ ثزخٛرد ثب ثیٕبراٖ-4

 تٛا٘بیی ا٘دبْ الذأبت درٔب٘ی اِٚیٝ در ثیٕبراٖ استزٚن حبد  -5

 724آضٙبیی ثب ثز٘بٔٝ وذ  -6

تٛا٘بیی ٔؼبیٙٝ ثیٕبری وٝ ثب فّح ضُ ٔزاخؼٝ ٕ٘ٛدٜ است ٚ ا٘دبْ الذأبت تطخیصی ٚ درٔب٘ی  -7

 اِٚیٝ در ایٗ ثیٕبراٖ 

 ایدبد وٙٙذٜ سزدردٞبی حبد آضٙبیی ثب ػُّ -8

 تٛا٘بیی ا٘دبْ الذأبت تطیخصی ٚ درٔب٘ی در ثیٕبراٖ ثب سزدرد حبد  -9

 تٛا٘بیی تطخیص سزدردٞبی خغز٘بن اس سزدردٞبی ضبیغ  -10

 .تٛا٘بیی در ثزخٛرد ثب ثیٕبری وٝ ثؼّت وٕزدرد حبد ٔزاخؼٝ ٕ٘ٛدٜ است -11

 ٘تزَ رفتبر ٚ ایدبد آرأص در اعزافیبٖ ثیٕبرتٛا٘بیی در ثزخٛرد ثب اعزافیبٖ ثیٕبر ٚ ن -12
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 یماریهای وورولوشیب  

 سزدرد -1

 .اپزٚذ ثٝ ثیٕبر ثب ضىبیت سزدرد را ثّذ ثبضذ -

 .سزدرد حبد ٚ ٔشٔٗ را تؼزیف ٕ٘بیذ -

 .ا٘ذیىبسیٖٛ ا٘دبْ تصٛیزثزداری در سزدردٞب را ثّذ ثبضذ-

 .دارٚٞبی ٔٛثز در سزدردٞبی ضبیغ را ثذا٘ذ-

 

 افشایص فطبر داخُ خٕدٕٝ-2

 .را ثذا٘ذ CSFفیشیِٛٛصی 

 .ػٙبصز تطىیُ دٞٙذٜ داخُ خٕدٕٝ را ثّذ ثبضذ-

 .ٔىب٘یسٓ افشایص فطبر داخُ خٕدٕٝ را ثّذ ثبضذ-

 .ػُّ افشایص فطبر داخُ خٕدٕٝ را فٟزست ٕ٘بیذ-

 .ػالئٓ افشایص فطبر داخُ خٕدٕٝ را ثذا٘ذ-

 .را ثذا٘ذ LPا٘ذیىبسیٖٛ ٚ وٙتزا٘ذیىبسیٖٛ ا٘دبْ -

 .را داضتٝ ثبضٙذ LPتٛا٘بیی ا٘دبْ  -

 .را ثذا٘ذ( لٙذ، پزٚتئیٗ، سَّٛ) CSFٔیشاٖ ٔٛاد تطىیُ دٞٙذٜ -

 .خٛ٘ی را اس تزٚٔبتیه ثذا٘ذ CSFٔؼیبرٞبی تطخیصی -

 .الذأبت درٔب٘ی در ثیٕبر ثب افشایص فطبر داخُ خٕدٕٝ را ثذا٘ذ -
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 ضبیؼبت ػزٚلی ٔغشی-3

 .ٚ ٌزدش خٖٛ لذأی ٚ خّفی را ثذا٘ذ آ٘بتٛٔی ػزٚق ٔغش -

 .ا٘ٛاع ثیٕبریٟبی ػزٚلی ٔغشی را ثذا٘ذ-

 ( 724ضبُٔ ثز٘بٔٝ وذ . ) الذأبت تطخیصی ٚ درٔب٘ی ثیٕبر ثب استزٚن حبد را ثذا٘ذ-

 .ریسه فبوتٛرٞبی ایدبد وٙٙذٜ ضبیؼبت ػزٚلی ٔغشی را فٟزست ٕ٘بیذ-

 .را ثذا٘ذ SAHإٞیت تطخیص حٕالت ایسىٕیه ٌذرا ٚ -

 

 اپی ِپسی -4

 .اپزٚذ ثٝ ثیٕبر ثب ضىبیت اپی ِپسی را ثذا٘ذ ٚ ػُّ ثزٚس اپی ِپسی را ثذا٘ذ-

 .ػُّ ثزٚس اپی ِپسی را ثذا٘ذ -

 .تطخیص ٞبی افتزالی اپی ِپسی را فٟزست ٕ٘بیذ-

 .الذأبت تطخیصی السْ در اپی ِپسی را ٘بْ ثجزد -

 .٘بْ ثجزد ا٘ذیىبسیٖٛ ضزٚع درٔبٖ در اپی ِپسی را -

 .دارٚٞبی السْ ثزای درٔبٖ ا٘ٛاع اپی ِپسی را ٘بْ ثجزد -

 .ػٛارض ٟٔٓ دارٚٞبی اپی ِپتیه را فٟزست ٕ٘بیذ-

 .رػبیت ٘ىبت ثٟذاضتی ٚ تغذیٝ ثیٕبر اپی ِپتیه را ثذا٘ذ-

 

 سزٌیدٝ-5

 .اپزٚذ ثٝ ثیٕبر ثب ضىبیت سزٌیدٝ را ثذا٘ذ-

 .سزٌیدٝ ٔحیغی ٚ ٔزوشی را تؼزیف ٕ٘بیذ-

 .ُِ اصّی سزٌیدٝ ٔحیغی ٚ ٔزوشی را ثذا٘ذع-
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 .دارٚٞبی ٔٛثز در درٔبٖ ا٘ٛاع سزٌیدٝ را ثذا٘ذ-

 اختالَ حزوتی  -6

 .اپزٚذ ثٝ ثیٕبر ٔزاخؼٝ وٙٙذٜ ثب اختالَ حزوتی را ثّذ ثبضذ-

 .فّح حزوتی ضُ ٚ اسپبستیه را تؼزیف وٙذ ٚ ٔؼیبرٞبی افتزاق آٟ٘ب را ثذا٘ذ-

 .ثبضذ آ٘بتٛٔی راٜ حزوتی را ثّذ-

 .ػُّ اصّی فّح حزوتی ضُ ٚ اسپبستیه را ثذا٘ذ-

 .رٚضٟبی آسٔبیطٍبٞی ٚ اِىتزٚدیبٌٙٛستیه ٚ تصٛیزثزداری در ا٘ٛاع فّح را ٘بْ ثجزد -

 .فّدٟبی ضُ خغز٘بن ٚ الذأبت درٔب٘ی در آٟ٘ب را ٘بْ ثجزد -

 .ٟٕٔتزیٗ ػٛارض ٔٙدز ثٝ ٔزي در فّح ضُ را ثذا٘ذ-

 .٘ٛرٚپبتی را فٟزست ٕ٘بیذتظبٞزات ثبِیٙی -

 .تظبٞزات ثبِیٙی ٔیٛپبتی را فٟزست ٕ٘بیذ-

 .تظبٞزات ثبِیٙی فّح اسپبستیه را فٟزست ٕ٘بیذ-

 .ا٘ٛاع ضبیغ فّح اسپبستیه را ٘بْ ثجزد-

 .الذأبت تٛاٖ ثخطی در ثیٕبراٖ ثب اختالَ حزوتی را ٘بْ ثجزد-

 

 ثیٕبریٟبی دٔیّیشاٖ -7

 .را فٟزست ٕ٘بیذ MSتظبٞزات ثبِیٙی ضبیغ در ثیٕبری -

 .را فٟزست ٕ٘بیذ MSتطخیص ٞبی افتزالی ثیٕبری -

 .را ٘بْ ثجزد MSرٚضٟبی تطخیصی ثیٕبری  -

 .را ثذا٘ذ MSدرٔبٖ ٔزحّٝ حبد ثیٕبری -
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 .را ٘بْ ثجزد MSدارٚٞبی ٔٛثز در وبٞص ثزٚس حٕالت -

 اختالَ سغح ٞٛضیبری-8

 .وٛٔبیی را اس ضزح حبَ تب ٔؼبیٙٝ وبُٔ را ثذا٘ذاپزٚذ ثٝ ثیٕبر 

 .آ٘بتٛٔی وٛٔب را ثّذ ثبضذ-

 .تؼزیف ٞٛضیبری را ثّذ ثبضذ-

 .سغٛح ٔختّف اختالَ ٞٛضیبری را ثذا٘ذ-

 .ػُّ ایدبد وٙٙذٜ وٛٔب را ٘بْ ثجزد -

 .تٛا٘بیی در ٔطخص ٕ٘ٛدٖ وٛٔبی ٘ٛرِٚٛصیه اس وٛٔبی ٔتبثِٛیه را داضتٝ ثبضذ -

 .درٔب٘ی در ثیٕبر وٛٔبیی را فٟزست ٕ٘بیذ الذأبت -

 .ٟٕٔتزیٗ ػٛارض حبصُ اس ثستزی ثٛدٖ ثیٕبر وٛٔبیی را ٘بْ ثجزد-

 

9-Brain CT Scan & MRI 

 .ثتٛا٘ذ ٔطخص ٕ٘بیذ Brain CT scan & MRI٘ٛاحی ٔختّف آ٘بتٛٔیه ٔغش را در  -

 Brain CT & MRI تٛا٘بیی در ٔطخص ضذٖ ضبیؼبت ایسىٕیه، ٕٞٛراصیه ٚ فضبٌیز را در -

 .داضتٝ ثبضذ

 .را ٘بْ ثجزد Brain CT scan & MRIا٘ذیىبسیٖٛ ٞبی درخٛاست  -
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  ارزضیاتی کارورزانوحوه 

 

ٕ٘زٜ ثبلی ٔب٘ذٜ تٛسظ رسیذ٘ت  10ٕ٘زٜ ار ارسضیبثی وبرٚرساٖ تٛسظ اتٙذ سزٚیس ٔزثٛعٝ ٚ  10 -

 .ارضذ تؼییٗ ٔی ضٛد

لضبٚت ثبِیٙی وبرٚرس در عَٛ دٚرٜ در سٔبٖ را٘ذ وبری               ٞز اتٙذ ثزاسبس ضٙبختی وٝ اس  -

رٚسا٘ٝ ثذست آٚردٜ است، در پبیبٖ دٚرٜ ٘یٕی اس أتیبس وبرٚرس را ثٝ ٔسئَٛ آٔٛسش ثبِیٙی ٌزٜٚ 

 .ارائٝ ٔی وٙذ

ٕ٘زٜ ٘یش تٛسظ رسیذ٘ت ارضذ ثٛسیّٝ أتحبٖ وتجی آخز دٚرٜ ثزاسبس تٛا٘بیی وبرٚرس در  5 -

 .ٔٙبست ثزای ثیٕبراٖ ٘ٛرِٚٛصی ٔطخص ٔی ضٛد order٘ٛضتٗ 

ٕ٘زٜ ٘یش تٛسظ رسیذ٘ت ارضذ ثزاسبس ٘ظٓ ٚ ا٘ضجبط وبرٚرس ، ا٘دبْ صحیح ٚظبیف ٔحِٛٝ در  5 -

 .عی وطیه ٞب تؼییٗ ٔی ضٛد
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