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 دانشكده پرستاري و مامايي

 پاتوفیزيولوژِي مغز واعصاب

 واحد  2 

 (course planطرح دوره نظري )

 
 

 

 

 

 

 

 تدوين: مهناز سیدالشهدايي

98:  مهر تدوينتاريخ   

 شرح دوره : 

د . بدین منظور کسب سیستم عصبی مرکزی با تاکید بر اختالالت عملکردئی مورد بررسی قرار می گیر در این درس فرایند بیماریها ی موثر بر
یستم عصبی مرکزی دانش و مهارتهای ضروری در زمینه بررسی و شناخت سیستم عصبی مرکزی ، پاتوفیزیولوژی بیماریهای موثر بر فعالیت س

باشد . در چرخه زندگی مددجویان و خانواده انان مد نظر می  

 هدف کلي درس : 

انبخشی مدد اشنایی دانشجو با اختالالت عملکردی مربوط به سیستم عصبی مرکزی در چرخه زندگی و کسب دانش و مهارت در مراقبت و تو
 جویان 

 اهداف بینابیني 

 عصبی مرکزی سیستم فیزیولوژی و اناتومی بر آشنایی و مروری 
نخاعی و مغزی ،سکته مغزی  اسیبهای – مادرزادی موثر بر عملکرد سیستم عصبی مرکزی ناهنجاریهایآشنایی و مروری بر بیماریهای شایع 

 ) ،بیماریهای دژنراتیو و ......(

 آشنایی با نحوه ی بررسی و شناخت وضعیت سالمت مددجو با تاکید بر وضعیت عملکرد سیستم عصبی مرکزی و سطوح توانبخشی 

  حرکتی دستگاه عملکرد اختالالت در عالئم و شناسی ه،نشان آشنایی با پاتوفیزیولوژی

 : پرستاری توانبخشیگروه آموزشي                           : پاتوفیزیولوژِی مغز واعصابنام درس

 : ندارددروس پیشنیاز                     توانبخشی:کارشناسی ارشد مقطع تحصیلي

 13-15 ساعت:شنبه روز :   زمان برگزاري کالس               واحد عملی 5/0واحد نظری 5/1واحد 2:  تعداد واحد

 دانشکده پیرا پزشکی            و 9: کالس  مكان برگزاري

  ساعت:               مکان امتحان:                                                  تاریخ روز امتحان: 

 دکتر کریم زاده  –: سیدالشهدایی  مدرسین

 مهناز سیدالشهدایی مسئول درس :
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 و مثانه عملکرد در تحرک،اختالل عملکردی) عدم آشنایی با اختالالت حاصل از سیستم عصبی مرکزی شامل اختالالت در فعالیتهای
 بلع ، اختالل در برقراری ارتباط و.....(  در روده،اختالل

 درد به عنوان یک اختالل حسی ( )  پیکری حسی اختالالت آشنایی با پاتوفیزیولوژی

 .،محیطی ،نخاعی و ساقه مغز( هیپوتاالموس اختالالت) خودمختار اعصاب اختالالت لوژی آشنایی با پاتوفیزیو
  ...........حرکتی و حسی عصبی سیستم وضعیت با ارتباط در مددجو عملکرد ارزیابیآشنایی با نحوه ی 

  وظايف و تكالیف دانشجو:

 از فراگیران انتظار مي رود:  .

 زیر بنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب نماید.
 با استفاده از بحث های مطرح شده، معلومات خود را از طریق مطالعات کتابخانه ای گسترش دهند.

 ده و استناد صحیح به این منابع داشته باشند.در تهیه تکالیف خود منابع جدید علمی و یافته های پژوهشی را مورد استفاده قرار دا
 مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و تحت نظر اساتید مربوطه برنامه های آموزشی خود را دنبال نمایند.
 د.به طور مداوم، منظم و مرتب بدون غیبت در کالس های درس حضور یافته و در بحث های علمی شرکت موثر داسته باشن

 تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه نموده و با آمادگی کامل در جلسات آزمون نظری میان ترم و پایان ترم شرکت کنند.
چنانچه غیبت موجه --های میان دوره ای اگر غیبت غیر موجه باشد نمره صفر برای آن آزمون منظور خواهد شد و در صورت غیبت در آزمون

گواهی معتبر( الزم است فراگیر تا حداکثر یک هفته بعد از تاریخ آزمون برای انجام امتحان به استاد درس مربوطه مراجعه نماید و باشد )با ارائه 
 در غیر این صورت نمره صفر برای وی منظور خواهد شد.

 د:ساعات بیشتر باشد. در صورتی که غیبت بیش از حد مجاز باش 17/4غیبت در کالس نباید از حد مجاز 
 غیبت ها موجه باشد، آن واحد درسی حذف می شود. 2/1چنانچه بیش از  -الف
 چنانچه غیبت ها غیر موجه باشد نمره صفر برای آن منظور خواهد شد. -ب

 وسايل کمک آموزشي:  
 --------------سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(  پروژکتور اسالید* تخته و گچ*  وایت برد*

 ()از نمره کل :درصد نمرهنحوه ارزشیابي و 

 واحد نظري
 ارائه خالصه مقاالت علمی مرتبط با عناوین درسی )ژورنال کالب ( 40%

  امتحان پایان دوره  50%

 حضور فعال در کالس  10%

 جمع کل 100%

 واحد عملي
بررسی وضعیت سالمت سیستم ضمن مداخالت پرستاری توانبخشی با استفاده از الگوهای آموخته شده  طراحی 60%

  الگوی اورم(مورد بر اساس 2حداقل  )عصبی مرکزی  
 

40% 
 

حداقل مداخالت پرستاری توانبخشی با استفاده از الگوهای آموخته شده  طراحی و اجرایارائه گزارش مربوط به 
 مورد 1
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 نوع آزمون:
  غلط -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه       *پاسخ کوتاه    *تشریحی

 -----------سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

 منابع اصلي درس 

 

1. ALExcelander, Therese; et al. Rehabilitation  Nursing Procedures. ; New york: Mc Graw 
Hill Co. last edition  

2. Chin , Patricia . A and Finocchiaro, Darlene. Rehabilitation Nursing Practice.. ; New york: 

Mc Graw Hill Co. last edition  

3. Davis , Sally and  O,Conner, Stephen. Rehabilitation Nursing. Edinburgh, Royal College of 
nursing,. Last edition  

4. Hoeman, Shirley P . Rehabilitation Nursing. ST Louis: Mosby. last edition. 
5. Smith, Mike. Rehabilitation in Adult Nursing. Edinburgh: Churchill Livingston. last 

edition. 

6. W.H.O. Disability and Rehabilitation. Available: URL: (last edition). 

 کتب مربوط به پاتوفیزيو لوژي اعصاب 
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 برنامه هفتگي کالس 

 

 

 

 

تاريخ برگزاري  موضوع درس مدرس

 کالس 

هجلس  

6/7/98  مروری بر اناتومی سیستم عصبیمعرفی طرح  درس ،  سیدالشهدایی  1 

13/7/98 مروری بر اناتومی و فیزیولوژی سیستم عصبی دکتر کریم زاده  2 

20/7/98  نخاعی اسیبهای –پاتوفیزیولوژی ناهنجاریهای مادرزادی    دکتر کریم زاده  3 

  98/7/27 تعطیل رسمی  

مغزی اسیبهای –پاتوفیزیولوژی ناهنجاریهای مادرزادی  دکتر کریم زاده  4/8/98  4 

تی پاتوفیزیولوژی ،نشانه شناسی و عالئم در اختالالت عملکرد دستگاه حرک دکتر کریم زاده  11/8/98  5 

18/8/98 پاتوفیزیولوژی  سکته مغزی   دکتر کریم زاده  6 

25/8/98 پاتوفیزیولوژی  بیماریهای دژنراتیو دکتر کریم زاده  7 

2/9/98 پاتوفیزیولوژی اختالالت حسی پیکری ) درد ( دکتر کریم زاده  8 

ی(پاتوفیزیو لوژی اختالالت اعصاب خودمختار )اختالالت هیپوتاالموس ،محیط دکتر کریم زاده  9/9/98  9 

16/9/98 خودمختار)اختالالت نخاعی و ساقه مغز (پاتوفیزیو لوژی اختالالت اعصاب  دکتر کریم زاده  10 

تالل اختالل در فعالیتهای عملکردی ) عدم تحرک،اختالل در عملکرد مثانه و روده،اخ سیدالشهدایی
 در بلع(

23/9/98  11 

30/9/98 اختالل در فعالیتهای عملکردی ،)اختالل در برقراری ارتباط و.....(. سیدالشهدایی  12 

صبی مرکزی بررسی و شناخت وضعیت مددجو با تاکید بر وضعیت عملکرد سیستم ع سیدالشهدایی
 و سطوح توانبخشی 

7/10/98  13 

( 1ی)ارزیابی عملکرد مددجو در ارتباط با وضعیت سیستم عصبی حسی و حرکت سیدالشهدایی  

 

14/10/98  14 

( 2ی)ارزیابی عملکرد مددجو در ارتباط با وضعیت سیستم عصبی حسی و حرکت سیدالشهدایی  

 

21/10/98  15 

د و با هماهنگی اساتی بازدید  سیدالشهدایی
 مراکز 

16 

 17 بازدید  سیدالشهدایی
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