
 
 تطوو تعالی

 دانػگاه علٌم پسغکی کرهانػاه
 دانػکذه پسغکی 

  98-99ضال تحصیلی  اًلنیوطال  ترهی طرح درش
 

 دانػجٌیاى پسغکی  :هخاطثاى                 نٌرًایویجینگ  : عنٌاى درش 
 آزاد :ضاعت پاضخگٌیی تو ضٌاالت فراگیر                    /.25 : (یا ضين اضتاد از ًاحذ:)تعذادًاحذ

 هتخصص جراحی هغس ً اعصاب  -دکتر احطاى علیوحوذی :هذرش                   اًلنیوطال     : زهاى ارائو درش
 نورو فیسیولوژی  –نوروآناتومی  :درش ً پیع نیاز

 
 :ىذاف کلی جلطات ا

 مغزی و ستىن فقرات    MRIاسکه و CTآشىایی با تفسیر 

 : جلطو اًل اىذاف ًیژه 

: جلطو دانػجٌ تایذ قادر تاغذ  در پایاى 

 آشىا باشذمغزی و ستىن فقرات    MRIاسکه و  CTتفسیر  با 

: در پایاى جلطو دانػجٌ تایذ قادر تاغذ 

1- CT  را تفسیر کىذ اسکه  طبیعی مغزی. 

2-  MRI   کىذ تفسیرمغزی و ستىن فقرات ورمال را. 

 .شىدعات  داخل مججه ایی در ایمیجیىگ آشىابا ضای  -3

 .وِژیهای خمتلف  ستىن فقرات آشىا شىد با پاتىل -4

: هناتع
 

1--Schwartz ̓ s  Principle Of  Surgery 2015 

2- Youmans Neurological Surgery 2017  
: رًظ تذریص
خمتلف بیماران  اسکه  CTو   MRI بررس -پرسش  و پاسخ    -سخىراوی 

 
: ًضایل آهٌزغی 

 ًتر تا نرم افسار پاًرپٌینتًایت تٌرد ً هاژیک ، ًیذیٌ پرًژکتٌر، کاهپی
 

ضنجع ً ارزغیاتی  

ضاعت 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  اقری سیدرضب ةدکتر :امضبی مدیر گروهنبم و  دکتراحسبن علیمحمدی :نبم و امضبی مدرس

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

                   

 نوروایمیجینگ تئوری  جدول زمبنبندی درس



 طبق تقویم اموزشی   :روز و سبعت جلسه                                     

 

 مدرس موضوع هر جلسه روز -تبریخ جلسه

 طثق تقٌین  آهٌزغی  1
مغزی    MRIاسکه و CTآشىایی با تفسیر 

 و ستىن فقرات
  دکرت احسان علیمحمذی
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