دانشگاه علوم پزشكي قم دانشكده پزشكي
ICM 2
Full Packageاعصاب ورودی 94
شروع درس97/10/2

مسئول درس  :آقای دكترحجازی
مكان  :دانشكده پزشكي
ایام هفته

پايان درس 97/10/19:

تاریخ

یکشنبه

97/10/2

عنوان
معاینه نورولوژیک(تاریخچه یک بیمار عصبی،فعالیت عالیه قشری،حافظه،تکلم،شناخت انواع

ساعت

استاد

12-8

آقای دکتر شریفی پور

افازیها،دیسارتری،آپراکسی،شرح راههای هرمی وخارج هرمی،فیزیو پاتولوژی،اختالالت مخچه
ای،رفلکسها،معاینات حسی وحرکتی-سمیو لوژی تئوری
یکشنبه

97/10/2

داروهای آرامبخش ،خواب آور ،الکل و ضد صرع

14-18

خانم دکتر ابوالحسنی

دوشنبه

97/10/3

فیزیو پاتولوژی نخاع،تشخیص افتراقی ودرمان انواع ضایعات نخاعی-ضایعات فزاگیر مغزی(تومور،آبسه و

8-12

آقای دکتر شریفی پور

سه شنبه

97/10/4

فیزیولوژی،تشخیص ودرمان انواع میو پاتی ،؛فیزیو پاتولوژی اعصاب محیطی،تشخیص ودرمان انواع

8-12

خانم دکتر اکبری مهر

هماتوم)
نوروپاتی ،پیوستگاه عصب عضله ،بیماریهای اعصاب محیطی
پاتولوژی تومورهای سیستم عصبی وضایعات اعصاب محیطی –پاتولوژی عملی ضربه مغزی هماتوم

14-18

خانم دکتر قدوسی

چهار شنبه

97/10/5

،فیزیوپاتولوژی ،مکانیسم ایجاد اغما لوکالیزه کردن محل ضایعه ،تشخیص ودرمان اغما ،-سرگیجه

9:30-13:30

آقای دکتر حجازی

شنبه

97/10/8

سمیولوژی عملی

9:30-13:30

آقای دکتر شریفی پور

یکشنبه

97/10/9

افزایش فشار داخل جمجمه ،اختالالت مسیرهای بینایی مغز ،بیماریهای پوستی عصبی ،انواع سردردها

8-12

خانم دکتر اکبری مهر

یکشنبه

97/10/9

بی حس کننده های موضعی -هوشبرهای عمومی -سالمندان

14-18

خانم دکتر ابوالحسنی

دوشنبه

97/10/10

پاتوفیزیو لوژی گردش خون مغزی،ضایعات عروقی مغز و انواع سکته های مغزی و تشخیص و درمان آنها

9:30-13:30

آقای دکتر شریفی پور

سه شنبه

97/10/11

پاتولوژی یاد آوریهای تشریحی و فیزیو لوژیک-بیماریهای مادر زادی سیستم عصبی –بیماریهای دژنراتیو

8-18

خانم دکتر قدوسی

سه شنبه

97/10/4

وشکستگی ---ادم مغزی وافزایش فشار داخل مغز وضایعات عروق مغز

سیستم عصبی –اختالالت عروقی مغز ونخاع-بیماری های ضربه ای سیستم عصبی و بیماریهای عفونی سیستم
عصبی
چهارشنبه

97/10/12

عوارض عصبی بیماریهای عفونی –عوارض نورولوژیک بیماریهای سیستمیک و التهابی

8-12

خانم دکترشجاعی

شنبه

97/10/15

فیزیوپاتولوژی ،تشخیص ودرمان مولتیپل اسکلروزیس و بیماریهای خود ایمنی CNS

9:30-13:30

آقای دکتر حجازی

یکشنبه

97/10/16

فیزیوپاتولوژی ،تشخیص ودرمان بیماریهای اکسترا پیرامیدال واختالالت حرکتی مربوطه -اختالالت دمانسی

8-12

خانم دکتر اکبری مهر

یکشنبه

97/10/16

داروهای ضد پارکینسون -آنتی سایکوتیکها-ضد افسردگی

14-18

خانم دکتر ابوالحسنی

دوشنبه

97/10/17

اتیولوژی،مکانیسم ایجاد ،فیزیو پاتولوژی،تشخیص ودرمان صرع ،؛ اختالالت خوابو اختالالت تغذیه ای

9:30-13:30

آقای دکتر شریفی پور

سه شنبه

97/10/18

فیزیوپاتولوژی ،تشخیص و درمان ترومای سیستم عصبی محیطی و مرکزی +فیزیوپاتولوژی انواع بیماریهای

8-12

خانم دکتر شجاعی

چهار شنبه

97/10/19

( Case discutionآمفی تئاتر بهشتی)

9:30-13:30

آقای دکتر حجازی

چهار شنبه

97/10/26

امتحان فیزیو پاتولوژی و سمیولوژی

ساعت14

سه شنبه

97/11/2

امتحان پاتولوژی وفارماکولوژی

ساعت 8

نام درس

تعداد جلسه

مسئول درس

پاتولوژی اختصاصی

رفرانس

 6جلسه تئوری وعملی

خانم دکتر قدوسی

رابینس

فیزیوپاتولوژی

13جلسه

آقایان دکتر حجازی -آقای دکتر شریفی پور

امینف وهاریسون

فارماکولوژی 2

 12ساعت

خانم دکترابوالحسنی

کاتزونگ

سمیولوژی

 4ساعت تئوری و 4ساعت عملی

آقای دکتر شریفی پور

باربارابیتز

لطفا منابع از اساتید محترم پرسیده شود

روزهایی که با رنگ زرد مشخص شده در آمفی تئاتر بیمارستان بهشتی برگزار می شود و بقیه کالسها در دانشکده پزشکی
کالس  206برگزار می شود

