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تکُٕنٕژی جرادی در جرادی ْبی  آغُبیی ثب :رسهدف کلی د

 ةيغس ٔ اعصب

 اهداف کلی جلسات:

 آغُب غٕد. ثب آَبتٕيی فیسیٕنٕژی يغس ٔ اعصبة داَػجٕ -1

جرادی يغس ٔ پبتٕنٕژی يرتجظ ثب ثب  داَػجٕ -2

 آغُب غٕد. کًب ٔ يرگ يغسی(-)تٕيٕرْباعصبة

پبتٕنٕژی يرتجظ ثب جرادی يغس ٔ ثب  داَػجٕ -3

 آغُب غٕد. ضکتّ يغسی( -ICP)افسایعاعصبة

)عفَٕت پبتٕنٕژی يرتجظ ثب جرادی يغس ٔ اعصبةثب  داَػجٕ -4

 آغُب غٕد. ضردرد ٔ ضرگیجّ( -ْبی يغسی



 آغُب غٕد. اقذايبت تػخیصی در َٕرٔضرجریثب  داَػجٕ -5

 -)کراَیٕتٕيیتکُٕنٕژی جرادی يغس ٔ اعصبةثب  داَػجٕ -6

 آغُب غٕد. کراَیٕپالضتی(

 -) ْیذرٔضفبنیتکُٕنٕژی جرادی يغس ٔ اعصبةثب  داَػجٕ -7

 آغُب غٕد. اضتریٕتبکطی(

آغُب  )اليیُکتٕيی(تکُٕنٕژی جرادی ْبی اضپبیُبلثب  داَػجٕ -8

 غٕد.

غکطتگی ْبی ) تکُٕنٕژی جرادی ْبی اضپبیُبلثب  داَػجٕ -9

 آغُب غٕد. ضتٌٕ فقرات(

جبثّ  -CTS)جرادی ْبی اعصبة يذیغیآغُبیی ثب ثب  داَػجٕ -11

 آغُب غٕد. جبیی عصت أنُبر(

)اصالح ضُذرو خرٔجی ثب جرادی ْبی اعصبة يذیغی داَػجٕ -11

 آغُب غٕد. ٔاگٕتٕيی( -قفطّ ضیُّ

 َٕرٔرافی(-)َٕرٔتٕيیثب جرادی ْبی اعصبة يذیغی داَػجٕ -12

 آغُب غٕد.

)ًْبتٕو ْبی يغس ٔ اعصبة  أرژاَص ْبیثب  داَػجٕ -13

 آغُب غٕد. اپیذٔرال(

ًْبتٕو ضبة  )ثب أرژاَص ْبی يغس ٔ اعصبة داَػجٕ -14

 آغُب غٕد. آراکُٕئیذ(

آغُب  يخچّ( ICH)ثب أرژاَص ْبی يغس ٔ اعصبة داَػجٕ -15

 غٕد.

)ًْبتٕو ضبة ثب أرژاَص ْبی يغس ٔ اعصبة  داَػجٕ -16

 دٔرال( آغُب غٕد.

 :به تفکیک اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه 

 آشنایی با آناتٌهی فیسیٌلٌژی هغس ً اعصاب - 2



 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

ّ را ثّ صٕرت کهی ثیبٌ ًضبختبر ٔ آَبتٕيی جًج - 1 -1

 ًَبیذ.

ضبختبر ٔ آَبتٕيی ضتٌٕ فقرات را ثّ صٕرت کهی  -1 -2

 ثیبٌ ًَبیذ.

 اعصبة يغسی ٔ َخبعی را غرح دْذ. -1 -3

خَٕرضبَی ضیطتى عصجی يرکسی را ثّ صٕرت کهی تٕضیخ  -1 -4

 دْذ.

 آشنایی با پاتٌلٌژی هرتبط با جراحی هغس ً اعصاب -3

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

 ثیًبری دژَراتیٕ دیطک ثیٍ يٓرِ ای را غرح دْذ. - 2 -1

تٕيٕرْبی ضیطتى عصجی يرکسی ٔ يذیغی را ثیبٌ  -2 -2

 ًَبیذ.

، يغس ٔ عُبة َخبعی را غرح آضیت ْبی ٔارد ثّ ضر  -2 -3

 دْذ.

 تفبٔت ثیٍ کًب ٔ يرگ يغسی را ثیبٌ ًَبیذ. -2 -4

 

 آشنایی با پاتٌلٌژی هرتبط با جراحی هغس ً اعصاب -4

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

ٔ اقذايبت دريبَی  ICPيطبئم يرثٕط ثّ افسایع  -3 -1

 يرتجظ ثّ آٌ را غرح دْذ.

 را غرح دْذ.  AVMإَٓریطى داخم جًجًّ ای ٔ  -3 -2



ٔیژگی ْبی ضکتّ يغسی ٔ اَفبرکتٕش عُبة َخبعی را  -3 -3

 غرح دْذ.

 آشنایی با پاتٌلٌژی هرتبط با جراحی هغس ً اعصاب -5

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

 در يٕرد اَطفبنیت ٔ يُُژیت تٕضیذبت کهی دْذ. -4 -1

 در يٕرد ضردرد، ضرگیجّ ٔ صرع  تٕضیذبت کهی دْذ. -4 -2

 اضکٕنیٕز ٔ کیفٕز تٕضیذبت کهی دْذ.در يٕرد  -4 -3

 نٌرًضرجریآشنایی با اقذاهات تشخیصی در  -6

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

 اقذايبت تػخیصی در َٕرٔضرجری را غرح دْذ. -5 -1

کردٌ ٔ يٕارد اَذیکبضیٌٕ آٌ را ثیبٌ   LPعریقّ  - 5 -2

 ًَبیذ.

 آشنایی با تکنٌلٌژی جراحی هغس ً اعصاب -6

 قبدر ثبغذ: در پبیبٌ داَػجٕ

يراقجت ْبی کهی قجم ٔ ثعذ از اعًبل داخم جًجًّ ای  -6 -1

 را تٕضیخ دْذ.

َذِٕ آيبدِ ضبزی ثیًبر را جٓت اَجبو اعًبل کراَیبل  -6 -2

 ثیبٌ ًَبیذ.

کراَیٕتٕيی، کراَیکتٕيی ٔ کراَیٕپالضتی را ثیبٌ  -6 -3

 ًَبیذ.

 آشنایی با تکنٌلٌژی جراحی هغس ً اعصاب -7



 قبدر ثبغذ:در پبیبٌ داَػجٕ 

 دريبٌ ْبی جرادی در ْیذرٔضفبنی را ثیبٌ ًَبیذ. -7 -1

 عًم ْیپٕفیسکتٕيی تراَص اضفُٕئیذال را غرح دْذ. -7 -2

اعًبل جرادی اضتریٕتبکطی را ثّ صٕرت کهی تعریف  -7 -3

 کُذ.

 .آشنایی با تکنٌلٌژی جراحی ىای اضپاینال -8

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

اضتفبدِ ثرای ثیًبراٌ در جرادی پٕزیػٍ ْبی يٕرد  - 8  -1

 ْبی ضتٌٕ فقرات را غرح دْذ.

إَاع رٔظ ْبی دضترضی ثّ ضتٌٕ فقرات در جرادی ْبی  -8 -2

 يرثٕط ثّ ضتٌٕ فقرات را ثیبٌ ًَبیذ.

 عًم جرادی اليیُکتٕيی را تٕضیخ دْذ. -8 -3

 .اضپاینالآشنایی با تکنٌلٌژی جراحی ىای  -9

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

 اعًبل جرادی دیطککتٕيی ٔ اليیُٕپالضتی را تٕضیخ دْذ. -9 -1

إَع غکطتگی ْبی ضتٌٕ فقرات ٔ دريبٌ ْبی يرثٕط ثّ  -9 -2

 آٌ ْب را تٕضیخ دْذ.

 آشنایی با جراحی ىای اعصاب هحیطی -21

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

 پبل تَٕم را تٕضیخ دْذ.ظ جرادی اصالح ضُذرو کبررٔ -11 -1



جبیی عصت أنُبر را از عریق جرادی  َذِٕ اصالح جبثّ -11 -2

 ثیبٌ ًَبیذ.

 آشنایی با جراحی ىای اعصاب هحیطی -22

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

يذاخهّ جرادی در اصالح ضُذرو خرٔجی قفطّ ضیُّ را  -11 -1

 ثیبٌ کُذ.

 يذاخهّ جرادی در ٔاگٕتٕيی را ثیبٌ کُذ. -11 -2

 آشنایی با جراحی ىای اعصاب هحیطی -23

 داَػجٕ قبدر ثبغذ: در پبیبٌ

 يذاخهّ جرادی در ضبیعبت عصت ضیبتیک را غرح دْذ. -12 -1

رٔظ ْبی ضًپبتکتٕيی، َٕرٔتٕيی ٔ َٕرکتٕيی را  -12 -2

 تٕضیخ دْذ.

 را غرح دْذ. neurexeresisَٕرٔنیس  ، َٕرٔرافی ٔ  -12 -3

 آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب  -24

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

ارزیبثی ثیًبر ثب ترٔيبی يغس ٔ اعصبة را َذِٕ  -13 -1

 .ثذاَذ

 ًْبتٕو اپی دٔرال را تٕضیخ دْذ. -13 -2

 آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب  -25

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:



 ًْبتٕو ضبة آراکُٕییذ را تٕضیخ دْذ. -14 -1

 دٔرال را تٕضیخ دْذ. ضبة ًْبتٕو -14 -2

 آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب  -26

 در پبیبٌ داَػجٕ قبدر ثبغذ:

 خَٕریسی ْبی داخم يغس ٔ يخچّ را تٕضیخ دْذ. -15 -1

را غرح اقذايبت جرادی در أرژاَص ْبی يغس ٔ اعصبة  -15 -2

 دْذ.

آشنایی با اًرژانص ىای هغس ً اعصاب ً تجيیسات جراحی  -26

 هغس ً اعصاب

 ثبغذ:در پبیبٌ داَػجٕ قبدر 

 ًْبتٕو ضبة دٔرال را تٕضیخ دْذ. -1-16

إَاع تجٓیسات جرادی يغس ٔ اعصبة را ثػُبضذ .  -2-16

 کبرثرد آَٓب را تٕضیخ دْذ.
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1394اَتػبرات جبيعّ َگر  

 روش تدریس:

ًَبیع فیهى-ثذث گرْٔی-پرضع ٔ پبضخ-ضخُراَی  

 : ٔایت ثرد، فیهى، اضالیذ، وسایل آموزضی

 سنجص و ارزضیابی دانطجویان

ضٓى از  رٔظ آزيٌٕ

 کم ًَرِ

 ضبعت تبریخ

در ثیٍ  11 آزيٌٕ کتجی کٕئیس

 جهطبت کالش

 11-12غُجّ 

آزيٌٕ يیبٌ 

 دٔرِ

 11-12غُجّ  1400/1/28 15 آزيٌٕ کتجی

آزيٌٕ 

 پبیبٌ دٔرِ

آزيٌٕ کتجی 

 ٔ عًهی

عجق ثرَبيّ  65

ریسی 

 داَػکذِ

- 

دضٕر فعبل 

 در کالش

ارزغیبثی 

 اضتبد

 11-12غُجّ  - 5

تکبنیف 

 داَػجٕ

ارزغیبثی 

 اضتبد

 11-12غُجّ  - 5

 مقررات کالس و انتظارات از دانطجو:

 دركالش دضٕرثّ يٕقع ٔ فعبل -

 قجم از جهطّ درش اصغالدبت يرثٕط ثّ ْر درشيغبنعّ  -

 يغبنعّ خالصّ ْر درش قجم از جهطّ ثعذی -



 ثريغبنعبت ثباضتُبد كالش گرْٔي درثذثٓبي ٔغركت -

 آيٕزغي يذٕنّ تكبنیف اَجبو -

َبو ٔ ايضبی يذرش:  پریطب ریسِ َٔذی           َبو ٔ ايضبی يذیر گرِٔ : 

 داَػکذِ: EDOفرغتّ جالنَٕذی             َبو ٔ ايضبی يطئٕل 

 

 22/11/99تبریخ ارضبل"               22/11/99تبریخ تذٕیم                

 خیرآیب عرح درش ثرای أنیٍ ثبر تذٔیٍ غذِ اضت؟ ثهّ   

 تبییذ يذیرگرِٔ ٔ ايضب  

 دول زمانبندی درس )نظری(ج

 جهطّ 

 

 تبریخ يذرش يٕضٕع ْر جهطّ

1 
آغُبیی ثب آَبتٕيی فیسیٕنٕژی 

 يغس ٔ اعصبة

 99/10/27 ریسِ َٔذی

2 

آغُبیی ثب پبتٕنٕژی يرتجظ 

 ثبجرادی يغس ٔ اعصبة

 کًب يغسی( -)تٕيٕرْب 

 99/11/4 ریسِ َٔذی

3 
يرتجظ ثب آغُبیی ثب پبتٕنٕژی 

 جرادی يغس ٔ اعصبة

 99/11/11 ریسِ َٔذی



 ضکتّ يغسی( -  ICP)افسایع

4 

آغُبیی ثب پبتٕنٕژی يرتجظ ثب 

 جرادی يغس ٔ اعصبة

 ضرگیجّ( -)عفَٕت ْبی يغسی

 99/11/18 ریسِ َٔذی

5 

آغُبیی ثب اقذايبت تػخیصی در 

 َٕرٔضرجری

 

 99/11/25 ریسِ َٔذی

6 

آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی 

 ٔ اعصبة يغس

 کراَیٕپالضتی( -)کراَیٕتٕيی

 99/12/2 ریسِ َٔذی

7 

آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی 

 يغس ٔ اعصبة

 اضتریٕتبکطی( -) ْیذرٔضفبنی 

 9/12/99 ریسِ َٔذی

8 

آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی 

 .ْبی اضپبیُبل

 )اليیُکتٕيی(

 16/12/99 ریسِ َٔذی

9 

آغُبیی ثب تکُٕنٕژی جرادی 

 ْبی اضپبیُبل

 غکطتگی ْبی ضتٌٕ فقرات( )

 23/12/99 ریسِ َٔذی

11 
آغُبیی ثب جرادی ْبی اعصبة 

 يذیغی

 1400/1/14 ریسِ َٔذی



(CTS) 

11 

آغُبیی ثب جرادی ْبی 

 اعصبة يذیغی 

) ضُذرو خرٔجی قفطّ 

 ٔاگٕتٕيی( -ضیُّ

 1400/1/21 ریسِ َٔذی

12 

آغُبیی ثب جرادی ْبی 

 اعصبة يذیغی 

 َٕرٔرافی( -)تٕرٔتٕيی

 1400/1/28 ریسِ َٔذی

13 

أرژاَص آغُبیی ثب جرادی ْبی 

 يغس ٔ اعصبة

 )ًْبتٕو اپی دٔرال(

 1400/2/4 ریسِ َٔذی

14 

أرژاَص آغُبیی ثب جرادی ْبی 

 يغس ٔ اعصبة

 )ًْبتٕو ضبة آراکُٕئیذ(

 1400/2/11 ریسِ َٔذی

15 

أرژاَص آغُبیی ثب جرادی ْبی 

 يغس ٔ اعصبة

(ICH) 

 1400/2/18 ریسِ َٔذی

16 

أرژاَص آغُبیی ثب جرادی ْبی 

 يغس ٔ اعصبة

 )ًْبتٕو ضبة دٔرال(

 

 1400/2/25 ریسِ َٔذی

 




