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 بمغز و اعصاتکنولوژی جراحی در جراحی های  آشنایی با :رسهدف کلی د

 اهداف کلی جلسات:

 آشنا شود. با آناتومی فیزیولوژی مغز و اعصاب دانشجو -1

 آشنا شود. کما و مرگ مغزی(-)تومورهامرتبط با جراحی مغز و اعصابپاتولوژی با  دانشجو -2

 آشنا شود. سکته مغزی( -ICP)افزایشپاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاببا  دانشجو -3

 آشنا شود. سردرد و سرگیجه( -)عفونت های مغزیپاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاببا  دانشجو -4

 آشنا شود. نوروسرجریاقدامات تشخیصی در با  دانشجو -5



 آشنا شود. کرانیوپالستی( -)کرانیوتومیتکنولوژی جراحی مغز و اعصاببا  دانشجو -6

 آشنا شود. استریوتاکسی( -) هیدروسفالیتکنولوژی جراحی مغز و اعصاببا  دانشجو -7

 آشنا شود. )المینکتومی(تکنولوژی جراحی های اسپاینالبا  دانشجو -8

 آشنا شود. ) شکستگی های ستون فقرات(اسپاینالتکنولوژی جراحی های با  دانشجو -9

 آشنا شود. جابه جایی عصب اولنار( -CTS)جراحی های اعصاب محیطیآشنایی با با  دانشجو -10

 آشنا شود. واگوتومی( -)اصالح سندرم خروجی قفسه سینهبا جراحی های اعصاب محیطی دانشجو -11

 آشنا شود. نورورافی(-)نوروتومیبا جراحی های اعصاب محیطی دانشجو -12

 آشنا شود. )هماتوم های اپیدورال(مغز و اعصاب  اورژانس هایبا  دانشجو -13

 آشنا شود. هماتوم ساب آراکنوئید( )با اورژانس های مغز و اعصاب دانشجو -14

 آشنا شود. مخچه( ICH)با اورژانس های مغز و اعصاب دانشجو -15

 شود.)هماتوم ساب دورال( آشنا با اورژانس های مغز و اعصاب  دانشجو -16

 :به تفکیک اهداف کلی هر جلسه اهداف ویژه 

 آشنایی با آناتومی فیزیولوژی مغز و اعصاب - 1

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 ه را به صورت کلی بیان نماید.مساختار و آناتومی جمج - 1 -1

 ساختار و آناتومی ستون فقرات را به صورت کلی بیان نماید. -1 -2

 دهد. اعصاب مغزی و نخاعی را شرح -1 -3



 خونرسانی سیستم عصبی مرکزی را به صورت کلی توضیح دهد. -1 -4

 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاب -2

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 بیماری دژنراتیو دیسک بین مهره ای را شرح دهد. - 2 -1

 تومورهای سیستم عصبی مرکزی و محیطی را بیان نماید. -2 -2

 به سر ، مغز و طناب نخاعی را شرح دهد.آسیب های وارد  -2 -3

 تفاوت بین کما و مرگ مغزی را بیان نماید. -2 -4

 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاب -3

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 و اقدامات درمانی مرتبط به آن را شرح دهد. ICPمسائل مربوط به افزایش  -3 -1

 را شرح دهد.  AVMآنوریسم داخل جمجمه ای و  -3 -2

 ویژگی های سکته مغزی و انفارکتوس طناب نخاعی را شرح دهد. -3 -3

 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاب -4

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 در مورد انسفالیت و مننژیت توضیحات کلی دهد. -4 -1



 در مورد سردرد، سرگیجه و صرع  توضیحات کلی دهد. -4 -2

 اسکولیوز و کیفوز توضیحات کلی دهد. در مورد -4 -3

 نوروسرجریآشنایی با اقدامات تشخیصی در  -5

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اقدامات تشخیصی در نوروسرجری را شرح دهد. -5 -1

 کردن و موارد اندیکاسیون آن را بیان نماید.  LPطریقه  - 5 -2

 آشنایی با تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب -6

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 مراقبت های کلی قبل و بعد از اعمال داخل جمجمه ای را توضیح دهد. -6 -1

 نحوه آماده سازی بیمار را جهت انجام اعمال کرانیال بیان نماید. -6 -2

 کرانیوتومی، کرانیکتومی و کرانیوپالستی را بیان نماید. -6 -3

 آشنایی با تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب -7

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 درمان های جراحی در هیدروسفالی را بیان نماید. -7 -1

 عمل هیپوفیزکتومی ترانس اسفنوئیدال را شرح دهد. -7 -2



 اعمال جراحی استریوتاکسی را به صورت کلی تعریف کند. -7 -3

 .آشنایی با تکنولوژی جراحی های اسپاینال -8

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مورد استفاده برای بیماران در جراحی های ستون فقرات را شرح دهد.پوزیشن های  - 8  -1

 انواع روش های دسترسی به ستون فقرات در جراحی های مربوط به ستون فقرات را بیان نماید. -8 -2

 عمل جراحی المینکتومی را توضیح دهد. -8 -3

 .اسپاینالآشنایی با تکنولوژی جراحی های  -9

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اعمال جراحی دیسککتومی و المینوپالستی را توضیح دهد. -9 -1

 انوع شکستگی های ستون فقرات و درمان های مربوط به آن ها را توضیح دهد. -9 -2

 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی -10

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 پال تونل را توضیح دهد.ش جراحی اصالح سندرم کاررو -10 -1

 جابه جایی عصب اولنار را از طریق جراحی بیان نماید.نحوه اصالح  -10 -2

 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی -11



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مداخله جراحی در اصالح سندرم خروجی قفسه سینه را بیان کند. -11 -1

 مداخله جراحی در واگوتومی را بیان کند. -11 -2

 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی -12

 پایان دانشجو قادر باشد:در 

 مداخله جراحی در ضایعات عصب سیاتیک را شرح دهد. -12 -1

 روش های سمپاتکتومی، نوروتومی و نورکتومی را توضیح دهد. -12 -2

 را شرح دهد. neurexeresisنورولیز  ، نورورافی و  -12 -3

 آشنایی با اورژانس های مغز و اعصاب  -13

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 .نحوه ارزیابی بیمار با ترومای مغز و اعصاب را بداند -13 -1

 هماتوم اپی دورال را توضیح دهد. -13 -2

 آشنایی با اورژانس های مغز و اعصاب  -14

 در پایان دانشجو قادر باشد:



 هماتوم ساب آراکنویید را توضیح دهد. -14 -1

 دورال را توضیح دهد. ساب هماتوم -14 -2

 آشنایی با اورژانس های مغز و اعصاب  -15

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 خونریزی های داخل مغز و مخچه را توضیح دهد. -15 -1

 را شرح دهد.اقدامات جراحی در اورژانس های مغز و اعصاب  -15 -2

 آشنایی با اورژانس های مغز و اعصاب و تجهیزات جراحی مغز و اعصاب -16

 باشد:در پایان دانشجو قادر 

 هماتوم ساب دورال را توضیح دهد. -1-16

 انواع تجهیزات جراحی مغز و اعصاب را بشناسد . کاربرد آنها را توضیح دهد. -2-16
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 سنجش و ارزشیابی دانشجویان

 سهم از نمره روش آزمون

 کل

 ساعت تاریخ

در بین جلسات  10 آزمون کتبی کوئیز

 کالس

 14-16یکشنبه 

 14-16یکشنبه  11/2/1401 15 آزمون کتبی آزمون میان دوره

طبق برنامه ریزی  65 آزمون کتبی و عملی آزمون پایان دوره

 دانشکده

- 

حضور فعال در 

 کالس

 14-16یکشنبه  - 5 ارزشیابی استاد



 14-16یکشنبه  - 5 ارزشیابی استاد تکالیف دانشجو

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 دركالس حضوربه موقع و فعال -

 قبل از جلسه درس اصطالحات مربوط به هر درسمطالعه  -

 مطالعه خالصه هر درس قبل از جلسه بعدی -

 برمطالعات بااستناد كالس گروهی دربحثهای وشركت -

 آموزشی محوله تكالیف انجام -

  نام و امضای مدرس:  پریسا ریزه وندی         

                       سمیرا فتاحی     نام و امضای مدیر گروه : 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول 

 

 11/11/1400تاریخ ارسال              8/11/1400تاریخ تحویل                

                         خیربله   آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده است؟ 



 

 تایید مدیرگروه و امضا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جدول زمانبندی درس )نظری(



 جلسه 

 

 تاریخ مدرس موضوع هر جلسه

 17/11/1400 ریزه وندی آشنایی با آناتومی فیزیولوژی مغز و اعصاب 1

2 
 آشنایی با پاتولوژی مرتبط باجراحی مغز و اعصاب

 کما مغزی( -)تومورها 

 24/11/1400 ریزه وندی

3 

 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاب

 سکته مغزی( -  ICP)افزایش

 1/12/1400 ریزه وندی

4 
 آشنایی با پاتولوژی مرتبط با جراحی مغز و اعصاب

 سرگیجه( -)عفونت های مغزی

 8/12/1400 ریزه وندی

5 
 نوروسرجریآشنایی با اقدامات تشخیصی در 

 

 15/12/1400 ریزه وندی

6 
 آشنایی با تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب

 کرانیوپالستی( -)کرانیوتومی

 22/12/1400 ریزه وندی

 14/1/1401 ریزه وندی آشنایی با تکنولوژی جراحی مغز و اعصاب 7



 استریوتاکسی( -) هیدروسفالی 

8 
 .آشنایی با تکنولوژی جراحی های اسپاینال

 )المینکتومی(

 21/1/1401 ریزه وندی

9 
 آشنایی با تکنولوژی جراحی های اسپاینال

 ) شکستگی های ستون فقرات(

 28/1/1401 ریزه وندی

10 
 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی

(CTS) 

 11/2/1401 ریزه وندی

11 
 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی 

 واگوتومی( -) سندرم خروجی قفسه سینه

 18/2/1401 ریزه وندی

12 
 آشنایی با جراحی های اعصاب محیطی 

 نورورافی( -)توروتومی

 25/2/1401 ریزه وندی

13 
 اورژانس مغز و اعصابآشنایی با جراحی های 

 )هماتوم اپی دورال(

 1/3/1401 ریزه وندی

14 
 اورژانس مغز و اعصابآشنایی با جراحی های 

 )هماتوم ساب آراکنوئید(

 8/3/1401 ریزه وندی



15 
 اورژانس مغز و اعصابآشنایی با جراحی های 

(ICH) 

 22/3/1401 ریزه وندی

16 

 اورژانس مغز و اعصابآشنایی با جراحی های 

 )هماتوم ساب دورال(

 

 29/3/1401 ریزه وندی

 


