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 :يان ــــعه

طرح دوره برای کارآموزان پسشکی خبش نورولوژی در 

 دانشگاه علوم پسشکی کرمانشاه

 

  ٌتعریف دير: 

آهَسضی هیٌَر هی ثبضذ ٍ داًطدَیبًی کِ دٍرُ ػلَم پبیِ، دٍرُ کبرآهَسی ًَرٍلَصی اس دٍرُ ّبی 

سیوَلَصی، فیشیَپبتَلَصی را ثب هَفمیت گذراًذُ ثبضٌذ اس عزیك آهَسش داًطکذُ پشضکی لجل اس 

 .ضزٍع دٍرُ هؼزفی هی ضًَذ

 

  ٌمذت دير: 

رکش هذت ایي دٍرُ یک هبُ هی ثبضذ کِ هدوَػبً در ثخص ّبی ًَرٍلَصی ٍ درهبًگبُ آهَسضی ٍ م

 .هْبرتْبی ثبلیٌی هزاکش درهبًی تبثؼِ داًطکذُ پشضکی سپزی هی ضَد

 

  ٌَذف کلی دير: 

 کست داًص ٍ هْبرتْبی السم در ثیوبریْبی ضبیغ ًَرٍلَصی
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 ساختار کلی ديرٌ ي ضرح يظایف داوطجًیان 

هَسضی در هزکش آ)ٍ فبراثی ( ع)اهبم رضب دٍرُ یک هبِّ ًَرٍلَصی در هزاکش آهَسضی درهبًی 

تبثؼِ داًطکذُ پشضکی سپزی هی ضَد در عَل ایي دٍرُ ( ّفتِ  1-2درهبًی فبراثی ثِ هذت 

داًطدَیبى ّز رٍس ثبستثٌبء رٍسّبی تؼغیل در ثخص تَسظ اسبتیذ ٍ رسیذًتْبی هزثَعِ ًحَُ 

در کالس تئَری پبیِ ٍ ًین هؼبیٌِ ثبلیٌی را فزا هی گیزًذ ٍ ّوچٌیي داًطدَیبى ّز رٍس یکسبػت 

کِ تَسظ اسبتیذ ایي هزکش ٍ ّوکبراى آهَسضی ثیوبرستبى فبراثی ثزگشار هی ضَد ضزکت هی 

 .ًوبیٌذ

در رٍس اٍل ٍرٍد در هحل آهَسش گزٍُ خلسِ تَخیْی تَسظ کبرضٌبس آهَسش ثزگشار هی گزدد ٍ 

 . ٍظبیف داًطدَ در عَل دٍرُ یک هبِّ ثِ آًْب تَضیح دادُ هی ضَد

ضزکت هی ًوبیذ ٍ در  LPیک رٍس در خْت کست هْبرت در اًدبم  ّز داًطدَ در عَل دٍرُ خَد

 Brainٍ هطخع ًوَدى ضبیؼبت پبتَلَصیک در  Brain CT scan & MRIعَل دٍرُ ًحَُ خَاًذى 

CT Scan & MRI را آهَسش هی ثیٌذ. 

ثب اهضبی  30/12غجح ثب اهضبی ٍرٍد در دفتز آهَسش ٍ خزٍج اس ثخص  8سبػت حضَر در ثخص 

 .خزٍج است

 ( Case presentation , Journal clabگشارش غجحگبّی،)حضَر داًطدَ در کلیِ خلسبت آهَسضی 

 .کِ در ایي هزکش ثزگشار هی ضَد الشاهی است

ٍ در ًظز گزفتي حضَر هزتت  Minicex ٍ ضفبّی ٍ  ارسیبثی پبیبى دٍرُ ثب ثزگشاری اهتحبى کتجی-

ٍ هٌظن در راًذّبی آهَسضی ٍ اًدبم ٍظبیف هحَلِ در ثخص ٍ ارائِ کٌفزاًس داًطدَیی ٍ رػبیت 

 .هسبئل حزفِ ای ٍ اخاللی هی ثبضذ

در عَل دٍرُ یکوبُ اخبسُ غیجت ًذاضتِ ٍ فمظ در ضزایظ اٍرصاًس ثب کست اخبسُ ٍ  کبرآهَس-

غیجت غیزهَخِ هٌدز ثِ حذف ثخص . ٍ رٍس ثِ هزخػی ثزٍدهغزح ًوَدى هطکل خَد هی تَاًذ د

 . هی ضَد
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  ٍريزاوٍ آمًزش در ديرٌ یک ماٍَ تخص وًريلًشیتروام 

رٍسّبی یکطٌجِ ٍ چْبرضٌجِ داًطدَیبى هَظف ثِ ضزکت در گشارش غجحگبّی  8-9اس سبػت 

تَخِ دلیك داضتِ ثَدُ داًطدَ ثبیستی ثِ ضزح حبل ثیوبراًی کِ تَسظ رسیذًت ارائِ هی ضَد 

یَلَصیک تثبضذ در پبیبى ارائِ ضزح حبل اس داًطدَ در هَرد تطخیع کلیٌیکی ، آًبتَهیک ٍ ا

ظ ّبی افتزالی ٍ الذاهبت تطخیػی ٍ ضَد ٍ ثحث تکویلی تز در هَرد تطخیثیوبر پزسیذُ هی 

هبریْبی داًطدَ ًحَُ هذیزیت ثیٍ هذاخالت درهبًی تَسظ رسیذًت ّب ٍ اسبتیذ ارائِ هی گزدد 

 .ًَرٍلَصی را فزا هی گیزد

 .در رٍسّبی ضٌجِ، دٍضٌجِ، سِ ضٌجِ کالس تئَری ثخص ثزگشاری هی ضَد 8-5/9اس سبػت 

در ثخص تَسظ اتٌذیٌگ اًدبم هی ضَد داًطدَ هَظف است  یراًذ آهَسش 5/9-5/10اس سبػت 

اس ثیوبراى ثستزی ضذُ در سزٍیس خَد ضزح حبل گزفتِ ٍ در پبیبى ّز ضزح حبل تطخیع 

 .کلیٌیکی، آًبتَهیک ٍ اتیَلَصیک را هغزح ًوَدُ ٍ در راًذ آهَسضی آى را ارائِ ًوبیذ

رار ثَدُ ٍ ّز رٍس تَسظ یک استبد ٍ درهبًگبُ ًَرٍلَصی ثزق 30/10-30/12ّوِ رٍسُ اس سبػت 

داًطدَ . خذهبت ثِ ثیوبراى سزپبیی ٍ آهَسش داًطدَیبى هی ثبضذرسیذًت هزثَط هطغَل ارائِ 

. در درهبًگبُ هَظف ثِ گزفتي ضزح حبل ٍ هؼبیٌِ ثیوبر ٍ هغزح ًوَدى تطخیع ثیوبری هی ثبضذ

تطخیػی ٍ درهبًی هزثَط ثِ ّز  کِ پس اس ارائِ ثیوبر ثِ کوک استبد ٍ یب رسیذًت راّکبرّبی

 .ثیوبر را هی آهَسد
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 محتًای آمًزضی
 

 

 ترای رسیذن تٍ اَذاف يیصٌ آمًزضی

 

 

 داوطجًی پسضکی در پایان ديرٌ یکماٍَ خًد

 

 (Must Learn)تایذ در حذيد تعییه ضذٌ زیر داوص ي مُارت کسة ومایذ 
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 در حیطٍ داوص ( الف 

 

 مذرض عىًان

 آلبی دکتز افطبری ثیوبریْبی ًَرٍلَصیک رٍیکزد ثِ

 آلبی دکتز سبری اغالًی (رٍیکزد تطخیػی، درهبًی) سکتِ هغشی 

 خبًن دکتز هزادیبى (اغَل، درهبًی)تطٌح ٍ غزع 

 خبًن دکتز رساسیبى (هیگزى، تٌطي، خَضِ ای)ثیوبری سزدرد

 خبًن دکتز ّشارخبًی اختالالت ضٌبختی ٍ دهبًس

 آلبی دکتز ثستبًی اختالالت هحل اتػبل ػػت ٍ ػضلِهیَپبتی ّب ٍ 

 آلبی دکتز لزُ ثبغیبى ًَرٍپبتی ٍ ثیوبریْبی ًَرٍى هحزکِ

MS خبًن دکتز رساسیبى ی سیستن اػػبة هزکشیٍ سبیز ثیوبریْبی هیلیي سدا 

 آلبی دکتز هحوذی  (پبرکسیَى، کزُ آًتَس، دیستًَی، هیَکلًََس)اختالالت حزکتی 

 آلبی دکتز هحوذی (کَهب ٍ هزگ هغشی)ثیوبر دچبر افت َّضیبری ثزخَرد ثب 

 خبًن دکتز ّشارخبًی ػَارؼ ًَرٍلَصیک ثیوبریْبی داخلی
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 در حیطٍ مُارت ( ب 

 هْبرت گزفتي ضزح حبل ( 1

 هْبرت در هؼبیٌِ ًَرٍلَصیک ( 2

 هْبرت در تطخیع اًَاع سزدرد ( 3

 هْبرت در تطخیع اًَاع سزگیدِ( 4

 هْبرت در لَکبلیشُ کزدى آًبتَهیک ٍرتیگَ( 5

 هْبرت در لَکبلیشُ کزدى آًبتَهیک آتبکسی( 6

 هْبرت در لَکبلیشُ کزدى آًبتَهیک ّوی پبرسی( 7

 هْبرت در لَکبلیشُ کزدى آًبتَهیک پبراپبرسی( 8

 هْبرت در لَکبلیشُ کزدى آًبتَهیک کَادری پبرسی( 9

 کبّص َّضیبریهْبرت در لَکبلیشُ کزدى آًبتَهیک ( 10

 ثز رٍی هَالص LPهْبرت در اًدبم ( 11

 اسکي هغش CTهْبرت در خَاًذى ( 12

 هغش  MRIهْبرت در خَاًذى ( 13
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  وحًٌ ارزضیاتی کارآمًزان: 

 

سَال تطزیحی ثزگشار  20در پبیبى دٍرُ یکوبِّ، یک اهتحبى کتجی هزثَط ثِ حیغِ داًص ثػَرت 

 .ًوزُ اس آى را کست ًوبیذ 12حذالل هی ضَد کِ داًطدَ السم است 

در راثغِ ثب هْبرت گزفتي ضزح حبل ٍ هؼبیٌِ ًَرٍلَصیک ٍ یک  minicexّوچٌیي یک اهتحبى 

اهتحبى ضفبّی هزثَط ثِ هْبرت لَکبلیشُ کزدى آًبتَهیک ثز ثبلیي ثیوبر اًدبم هی ضَد کِ ّز 

ًوزُ هزثَط ثِ هْبرت ّبی  12حبى اهتیبس دارًذ داًطدَ السم است اس هدوَع ایي دٍ اهت 10کذام 

 .ػلوی را کست ًوبییذ

هٌبثغ آهَسضی ضبهل کتبة ثیوبریْبی ًَرٍلَصی اهیٌَف ٍ هغبلت ارائِ ضذُ تَسظ اسبتیذ عی 

 .دٍرُ یک هبِّ هی ثبضذ
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  يظایف حرفٍ ای ي اخالقی کارآمًزان 

 .ثبضذٍضغ ظبّزی داًطدَ ثب ضئَى حزفِ ای پشضکی هغبثمت داضتِ (1

 ًػت اتیکت ضٌبسبیی خَد در هؼزؼ دیذ ( 2

 ثزلزاری ارتجبط هٌبست ثب ثیوبر ٍ ّوزاّبى ٍی ( 3

 کست اخبسُ اس ثیوبر ثزای هػبحجِ ٍ اًدبم هؼبیٌِ ( 4

 احتزام ثِ ثیوبر ٍ احسبس ّوذردی ثب ٍی ( 5

را در هَارد ثِ اسبتیذ ، ّوکبراى، پزسٌل ٍ هسئَلیي احتزام گذاضتِ ٍ اغَل اخاللی پشضکی ( 6

 .فَق رػبیت ًوبیٌذ

 کست تدزثِ در گزفتي ضزح حبل غحیح ًَرٍلَصی( 7

کست تدزثِ در ثجت غحیح ضزح حبل ٍ رػبیت تَالی اًدبم هؼبیٌبت ًَرٍلَصی ثب لیذ تطخیع ( 8

ٍ تَخِ ثِ ثزٍس ػالئن کلیٌیکی، آًبتَهیک ٍ اتیَلَصیک در پبیبى ضزح حبل، ثجت سیز ثیوبری 

 ػالئن ثب درهبى  خذیذ ٍ یب ثْجَد

آضٌبیی ثب ارسش ثجت هستٌذات در پزًٍذُ ثیوبراى ٍ ارسش آى در پزٍرش لَای استذالل ٍ -

 لضبٍت ثبلیٌی پشضک ٍ خزیبى رسیذى ثِ تطخیع 

 

 

 

 

 


