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: كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آموزشي اسامي اعضاي
دكتر : دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي خب نمايندگان منت ،دبير شورا  و ضيايي معاون آموزشيدكترسيد امير محسن 

عليرضا دكتر ، معاون حوزه ارزشيابي واعتباربخشيدكترسيدعلي صفوي نائيني ، )وبرنامه ريزي آموزشيمعاون واحدتدوين (مهرداد حق ازلي 
،دكتر مريم  حميدي مدنيي دكتر عل دكتر ولي اله حسني،دكتر الدن حقيقي ، ،علي حائري دكتر دكتر حبيب اله پيروي، ،استقامتي

عبدالجليل كالنتر هرمزي ، دكتر رضا لباف دكتر  دكتر زهرا فردي آذر ،دكتر مجيد فروردين ،دكتر محمد مهدي قاسمي ،رسوليان ، 
 :دكترناصر كالنتري ،نماينده سازمان نظام پزشكي :بهداشت معاونت ه نمايند، راد، نلهه ملكاودكترا قاسمي ،دكتر وحيد عشوريون 

محمد علي دكتر  )روانپزشكي(دكتر عمران رزاقي )زنان وزايمان(دكتر اشرف آل ياسين  :، دبيران هيئت ممتحنه  دكتر داوود امي 
)  بيهوشي (سيد سجاد رضوي دكتر  )كودكان( علي اكبر سياري دكتر )داخلي(محمد رضا شكيبي  دكتر  )جراحي عمومي(محققي  

 كارشناس باز نگري برنامه دكترمريم السادات مصطفوي و ريحانه بنازادگانريزي آموزشي  و برنامه كميسيون تدوين وكارشناس
 :اسامي همكاران كميسيون دائمي معين شوراي آموزش پزشكي وتخصصي 

ش شوراي آموزكميته فني آزمونها  وامور دستياري دبيرخانه  مديرآبتين حيدر زاده ،دكتر  ضيايي معاون آموزشيدكترسيد امير محسن 
،دكترسيدعلي صفوي  شهيد بهشتي ونماينده منتخب وزير عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي ،دكتر حبيب اهللا پيرويتخصصي پزشكي و

طبري دكتراحمدخالق نژاد وبرنامه ريزي آموزشي،معاون واحدتدوين ، دكتر مهرداد حق ازلي معاون حوزه ارزشيابي واعتباربخشينائيني 
رئيس خانم دكتر جورجاني  رئيس دانشكده پزشكي تهران ،، دكتر امير حسين امامي  شگاههاي علوم پزشكي كشوردان گسترشدبيرشوراي 

رئيس دانشكده پزشكي  محمد باقر خسروي، دكتر رئيس دانشكده پزشكي ايران، دكتر مسعود ناصري پورشهيدبهشتي دانشكده پزشكي
رئيس دانشكده پزشكي و نماينده منتخب وزير، دكترامير هوشنگ مهر پرور ان رئيس دانشكده پزشكي اصفه،دكتر محمد رضا صبري شيراز

،دكتر سيد كاظم رئيس دانشكده پزشكي كردستان،دكتر بهرام نيكخوست دانشكده پزشكي مازندرانسرپر، دكتر مجيد رضا شيخ رضايي يزد
رئيس  فرامرزمحمدعلي بيگييالن ، دكتر شكوري رئيس دانشكده پزشكي تبريز، دكتر جالل خير خواه  رئيس دانشكده پزشكي گ

،دكتر رئيس دانشكده پزشكي مشهد، دكترعليرضا خويي رئيس دانشكده پزشكي اهواز، دكتر سيد جالل هاشمي دانشكده پزشكي شهركرد
كده رئيس دانش، دكتر جان محمدي رئيس دانشكده پزشكي اراك  علي صلحي، دكتررئيس دانشكده پزشكي همدانمحمد علي امير زرگر

،  دبير شوراي آموزش پزشكي عمومي، خانم دكتر طاهره چنگيز  رئيس دانشكده پزشكي زاهدانكبري لشكري پور،خانم دكتر پزشكي بابل
عضو هيأت علمي ، دكتر سيد اميرحسين قاضي زاده هاشمي نماينده منتخب وزيررئيس دانشكده پزشكي كرمان ودكترمحمد رضا شكيبي 

عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران و نماينده ، دكترمحمد رضا ظفرقندي بهشتي ونماينده منتخب وزير شهيد دانشگاه علوم پزشكي
دكترنيره   ،عضو هيأت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و نماينده منتخب وزيردكتر سيد محمد تقي طباطبايي  منتخب وزير،

 و تخصصي كارشناس دبيرخانه شوراي اموزش پزشكي اسالمي  

 :تدوين وبرنامه ريزي آموزشيكميسيون اسامي مدعوين در جلسة 
 )طب فيزيكي وتوانبخشي (دكتر سيد منصور رايگاني 
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ساله باليني است كه در آن بر اساس كوريكولوم مدون ، نحوه پيشگيري ، 4مغز و اعصاب يك دوره ريهاي تخصصي بيمارشته 
تشخيص ، درمان و مراقبت بيماري هاي سيستم عصبي مركزي و محيطي و عضالت را آموزش داده و دانش آموختگان اين رشته ، 

 .  به كارمي برندامعه دانش و مهارت هاي خود را در زمينه آموزش ، پژوهش و سالمت ج
 

 .سال است     4   طول آموزش در اين دوره 
 

 با صاحبنظران )  curriculum( تشكيل جلسات بحث پيرامون برنامه درسي * 
بررسي كاريكولوم ها * 
 تجربيات و پيشنهادات دريافتي از استادان و فراگيران * 
تغييرات عمدة فناوري وتشخيصي *
 

 
 

 

مت مهمي از طب را به خود اختصاص داده است  ويژگي هاي خاص رشته نورولوژي يا بيماري هاي مغز و اعصاب امروز قس
بيماريهاي مغز و اعصاب و تنوع آنها باعث شده است كه از چند دهه قبل از رشته داخلي و روانپزشكي جدا شده و طي 

در جوامع  تنوع فراوان بيماريهاي سيستم عصبي و شيوع نسبتأ باالي آنها. سالهاي اخير رشد فزاينده اي را داشته است
 مختلف نه تنهاباعث رشد چشمگير اين رشته از طب شده است بلكه طي سالهاي اخير دوره هاي فوق تخصص و تكميلي

پيشرفت شگرف دانش و فناوري ،تغيير توزيع الگوي . با پايه نورولوژي نيز در جهان رو به گسترش و تزايد بوده است تخصصي
كه با بيماريهاي ... اريهاي مغز و اعصاب مانند ژنتيك، ايمونولوژي، راديولوژي و بيماريها گسترش شگرف علوم مرتبط با بيم

مغز و اعصاب ارتباط تنگاتنگ دارند و همچنين پيدايش روشهاي نوين تشخيص و درمان و ساخت داروهاي جديد، همه و همه 
 .لزوم باز نگري در برنامه درسي اين رشته را مورد تأييد قرار مي دهند

استا كميته بازنگري برنامه تخصصي بيماريهاي مغز و اعصاب طي جلسات متعدد با همفكري و همكاري ساير اعضاء، در اين ر
برنامه اين رشته را مورد بازنگري قرار داده اند و اين برنامه پس از طي مراحل قانوني در اختيار دانشگاههاي مجري قرار 

و اميد است نموده  ن و تمامي متخصصين در بازنگري هاي بعدي استقبالكميته بازنگري از نظرات  صاحبنظرا. خواهد گرفت
 .كه اين برنامه در ارتقاء سطح دانش و عملكرد دانش آموختگان اين رشته در كشور مؤثر باشد

كميته بازنگري 
 بيماريهاي مغزو اعصاب                                                          

                          بيماري هاي مغز و اعصاب
               Neurology                     

 

:تغييرات عمده اين برنامه نسبت به برنامه قبلي در اين برنامه ديده شده عبارتنداز   
تغيير دوره هاي چرخشي – 1  
تغيير منابع مورد مطالعه -2  
روشهاي آزمون -3  
لينيكياستفاده از روشهاي نوين پاراك -4  
ارزيابي حدود نياز در ده سال آينده -5  
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اولين نشانه از حضور مغز بعنوان جزء اصلي سيستم عصبي مربوط به پاپيروسي است از مصر باستان كه در آن  به شرح و 
نكته ي . از جمله ضايعات مربوط به سيستم اعصاب مبادرت  شده است توضيح نحوه ي درمان ضايعات مختلف ناشي از ضربه

. مهم اينجاست كه در اين پاپيروس بر اين نكته تاكيد مي شود كه آسيب مغز مي تواند منجر به اختالل در عملكرد فرد گردد
مي دارد كه پرده ي مننژ  نمونه هاي ديگري از توجه به علوم اعصاب در ميان ملل قديم وجود دارد از جمله ارسطو عنوان

 .عامل جدا كننده ي مخ از مخچه مي باشد
با تغيير نگرش انسان نسبت به محيط .اما مهمترين تغيير در درك ما از آناتومي و فيزيولوژي مغز در رنسانس اتفاق افتاد

دانشمندان دست به تشريح  اطراف و تاكيد بر تجربي بودن علوم و اينكه بايد نظريه ها را در بستر تجربه و ازمون سنجيد
بدن و از جمله مغز پرداختند و بدنبال اين پژوهشها درك ما را از آناتومي مغز و سيستم اعصاب به شكل قابل توجهي ارتقا 

ماتيو بايلي و جان . بتدريج نظرها از جنبه ي طبيعي مغز به سوي تاثيرات پاتولوژي و بيماريها بر آن تغيير يافت.بخشيدند 
پس از آن و با . به ترتيب به شرح ضايعه پاتولوژيك ناشي از سكته مغزي پرداختند 1829و  1799در سالهاي  كرووايلر

پوركنژ در . پيشرفت علم و ورود تكنيك هاي جديد بتدريج دانشمندان جنبه هاي ميكروسكوپيك مغز را بررسي نمودند
پس از آن گلژي و كاخال به توصيف سيناپس ها پرداختند و با  .دبراي  اولين بار توصيفي را در مورد نورون ارائه دا 1837سال 

مطالعات افرادي چون بروكا و ورنيكه درك ما از نحوه و چگونگي عملكرد مغز و اينكه هر بخش از مغز ممكن است كاركردي 
رود تكنولوژي هاي بتدريج و با افزايش دانش ما از سيستم اعصاب و نيز و. مختص به خود داشته باشد تغييري شگرف يافت

جديد مقوله ي تشخيص بيماريها نيز بسيار پيشرفت نمود ودرقرن نوزدهم به صورت بخشي مجزا از طب داخلي در 
بدون شك شاركو فرانسوي نقش انكارنشدني در پيشرفت اين رشته . شگاههاو بيمارستانهاي غربي مطرح و ارائه گرديدندا

با انقالب صنعتي و پيشرفت تكنولوژي طي چنددهه اخير دانش اعصاب . مي نامندداشته بطوريكه وي را پدر علم نورولوژي 
نيز به صورت انفجاري رو به پيشرفت بوده است اكنون ما مي توانيم با استفاده از ابزاري همچون  سي تي اسكن و ام آر آي 

بسيار مهم در عرصه ي علم پزشكي اكنون نورولوژي يكي از علوم .به تشخيصهاي دقيقي در مورد بيماريهاي افراد برسيم
است كه دامنه ي آن چه از لحاظ تشخيص و چه از لحاظ پيشگيري و همچنين استفاده از روشهاي نوين و پيشرفته درماني 

 .بسيار گسترده شده است بطوريكه تسلط بر تمام حيطه هاي براي يك فرد مقدور نمي باشد
 ،كه درآن برروي اسكلت جمجمهمي گردد رسال قبل ب 4800به حدود  پزشكياي در ايران نيز اولين نشانه ها از حضور درمانه

اثر ترين اما مهم .آثارجراحي وترميم پس از آن مشاهده ميشوديافت شده است  زابل در گورستان شهر سوخته بچه ايدختر
اي رازي فيلسوف ودانشمند جلدكتاب دايره المعارف الحاوي زكري 5وجود يك جلد از در تاريخ  پزشكي ايران بين المللي 

وهنوز پرداخته است صورت اختصاصي به علوم اعصاب ،روانپزشكي ودرمانهاي رايج آن زمان كه به برجسته ايراني است ،
پس از آن ابوعلي سينا .پس از هزار سال منبع بي بديلي براي تحقيقات واستفاده از فكر و دانش آن دانشمند برجسته است

ايراني است كه حدود يكصد سال پس از رازي توانسته است قسمت مهمي ازكتاب قانون در پزشكي دانشمند برجسته ديگر 
هردو دانشمند به صورت مبسوطي در موردبيماريهاي اعصاب .رابه علوم تشريحي ،تشخيصي ودرماني اختصاص دهد

يدروسفالي ،اختالل قواي مركز،انواع سردرد،فلج ها به خصوص فلج عصب صورتي ،بيماريهاي التهابي مغز ،صدمات ،ه
. پرداختند كه هنوز هم مورد تحقيق بيماري از مراكز علمي در دنياست........حركتي،صرع و

پايه گذاري نورولوژي بعنوان يك رشته ي مدرن در ايران تا اندازه ي زيادي مديون زحمات بزرگواران ودانشمنداني است كه 
لوژي در خارج از كشور به تدريس و تربيت خيل انبوهي از متخصصان جوان پس از اتمام  تحصيالت خود را در زمينه نورو

پرداخته و اين رشته را در ايران بنا نهادند اكنون در  ايران رشته ي نورولوژي يك رشته ي كامال شناخته شده مي باشدو در 
امروزه .ائه خدمات مي پردازندبسياري از دانشگاهاي بزرگ، متخصصان مربوطه با طي دوران دستياري تربيت شده و به ار

مقاالت متعددي از ايران در زمينه نورولوژي در مجالت بين المللي به چاپ مي رسد كه خود نشان دهنده ي پويايي اين 
 .رشته در ايران است
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 ۶ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

:  ده سال آيندهدر  رشته در اين متخصصحدود نياز به تربيت 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                           Philosophy (Beliefs & Values) ) :ارزش ها و باورها(فلسفه 

 
 
 

 

                                                                           :Vision):چشم انداز(دورنما
                    

                     

                                                                                  :Mission):ماموريت(رسالت 
 
 

 
 

                                           Expected outcomes :از دانش آموختگانپيامد هاي مورد انتظار
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

رعايت مباني الهي و معنوي ـ سالمت محوري ـ كرامت انساني ـ كيفيت : در تدوين اين برنامه ، بر ارزش هاي زير تاكيد مي شود 
 اخالق حرفه اي ري  ـ اجتناب از انگ زدن ورعايت توزيع سالمت ـ جامع نگري وجامعه نگزندگي ـ اولويت هاي ملي ـ عدالت در 

 

مسئوليت پذير و حساس به سالمت افراد و جامعه در ،توانمند،ه به مسائل علمي روزتربيت نيروهاي متخصص آگارسالت اين دوره،
ژوهشي وبازنگري و ز و اعصاب است كه تخصص خودرا درزمينه هاي پيشگيري ، تشخيصي،درماني،آموزشي وپحيطه تخصصي مغ

 .برنامه ريزي در اختيار افراد و جامعه قرار دهند 
 

 : انتظار مي رود دانش آموختگان اين دوره قادر باشند  
اي ومناسب حرفه تباط موثر،براي رفع مشكل بيمارياجامعه ارسالمت مسئولينواهان بيماران ،اعضاي تيم سالمت همربا بيماران،* 

.  برقرار نمايند 
تشخيص هاي افتراقي ارائه كي مناسب بيماري راتشخيص دهند وارزيابي هاي باليني و پاراكلينيبا اخذ شرح حال،انجام معاينات و* 

.  دهند 
و مراقبتي مناسب را براي بيماران انتخاب و آنها را با تسلط و مهارت كافي رويكردها و روش هاي پيشگيري ، تشخيصي ، درماني * 

.  جهت رفع مشكل بيمار بكار گيرند 
زمينه تخصصي مربوطه توانايي اعم از بيماران و همراهان آنها،جامعه عمومي وجامعه دانشگاهي درآموزش رده هاي مختلف در* 

.  كافي داشته باشند 
.  همكاري و تعامل سازنده داشته باشند  در نظام پژوهشي كشوري* 
.  رشته ها و دوره هاي مختلف تعامل سازنده داشته باشند  نبا متخصصي* 
.  با پيشنهاد يا بكارگيري راهكارهاي مختلف در ارتقاي وضعيت سالمت جامعه نقش موثر ايفا نمايند * 
.  نمايند در كليه اقدامات ، مسائل مرتبط با  اخالق حرفه اي را رعايت * 
 

 100ن مي دهد كه اين كشورها تعداد موردنياز نيرو به ازاي هر مروري بر تعداد نورولوژيست هاي كشورهاي توسعه يافته نشا
متخصص داخلي  720ميليون نفري كشور در حال حاضر نياز به 72لذا با توجه به جمعيت . هزار نفر جمعيت يك متخصص باشد 

چنانچه براي . نفر خواهد رسيد  850ميليون نفر اين نياز به  85اعصاب داريم و در ده سال آينده با جمعيت حدود 
ده دستيار و مراكز تحقيقاتي فعلي و آتي نيز نيروهاي موردنياز را به اين عدد اضافه كنيم حدود ندانشگاههاي فعلي تربيت كن

از طرفي با اضافه كردن افرادي كه طي ده سال آينده از عرصه خدمت خارج مي شوند حدود نياز . نفر خواهد رسيد  900نياز به 
باتوجه به نياز به نيروهاي  .نفر برنامه ريزي شود  300نفر موجود بايستي براي  700زده مي شود كه با كسر  نفر تخمين 1200به 

دستياران ورودي اين رشته % 50حد اكثر  توصيه مي شودفعال در شهرستانها و سرمايه گذاري براي تربيت متخصص در كشور 
 .در هر سال از ميان خانم ها باشد

 
 

سال آينده ،  اين دوره در كشور ، از لحاظ استانداردهاي آموزشي ، توليدات پژوهشي و ارائه خدمات پزشكي به مردم، در  10در 
 .منطقه در رديف كشورهاي برتر و مطرح در آسيا خواهد بود 
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 ۷ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

                                                                    :Roles:در جامعه دانش آموختگان هاينقش 
 

  
 

 
 

                                                                   :Tasks:ش آموختگاندان حرفه اي يفاوظ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

:  دانش آموختگان اين دوره در نقش هاي زير در جامعه ايفاي نقش مي نمايند 
پيشگيري *
تشخيصي ـ درماني ـ مراقبتي  * 
شي  آموز* 
پژوهشي  * 
مشاوره اي  * 
 مديريتي * 

: وظايف حرفه اي دانش آموختگان به ترتيب هر نقش به شرح زير است
:   پيشگيريدر نقش 

با توجه به همه گير شناسي بيماريهاي مغزو اعصاب در ايران  همكاري با معاونت درمان وبهداشت در اقدامات پيشگيرانه *
 

:  ـ مراقبتي  در نقش تشخيصي ـ درماني
برقراري ارتباط موثر حرفه اي با بيماران ، همراهان بيماران ، اعضاي تيم سالمت و مسئولين مددكاري و در صورت نياز * 

 .مسئولين نظام سالمت جهت رفع مشكل بيمار 
.  تشكيل پرونده پزشكي براي بيماران * 
. رونده اخذ شرح حال و انجام معاينات تخصصي و ثبت يافته ها در پ* 
. پاراكلينيكي تشخيصي  بررسيهاي  درخواست منطقي* 
.  مجاز مندرج در اين برنامه )  Diagnostic procedures( هاي تشخيصي  شانجام رو* 
.   درخواست مشاوره هاي تخصصي موردنياز * 
.  تشخيص بيماري و ثبت آن در پرونده * 
ارويي ، جراحي يا توانبخشي براي بيماران و بكارگيري آن تا حد مجاز انتخاب رويكرد مناسب درماني اعم از درمان هاي د* 

.  مرتبط با رشته براي آنها 
.  وثبت وگزارش عوارض داروئي مهم  تجويز منطقي دارو در درمان هاي دارويي* 
.  تجويز اقدامات توانبخشي موردنياز * 
.  پيگيري بيماران و در صورت نياز ارجاع آنها * 
.  ات و تنظيم مدارك پزشكي مرتبط ثبت اطالع* 

 

:  در نقش آموزشي 
.  آموزش بيماران ، همراهان ، اعضاي تيم سالمت ، دانشگاهيان و جامعه در صورت نياز * 
. مشاركت در تدوين متون آموزشي و دستورالعمل ها در حيطه تخصصي مرتبط با نظام سالمت * 

 
:  در نقش مشاوره اي 

. ه بيماران ، همراهان ، متخصصين ديگر ، مديران نظام سالمت و مراجع و سازمان هاي قانوني ارائه مشاوره تخصصي ب* 
 

:  در نقش پژوهشي 
. همكاري در طرح هاي پژوهشي نظام سالمت و دانشگاهي * 
. نشر يا گزارش نتايج تحقيقات انجام شده به مسئولين نظام سالمت * 
به حيطه تخصصي در جامعه و ارائه راهكارهاي اصالحي به مسئولين نظام سالمت   گزارش بيماري ها و مشكالت سالمتي مربوط* 

 

:  در نقش مديريتي 
رهبري و مديريت تيم سالمت در حيطه تخصصي مربوطه  * 
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 ۸ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

  :مورد انتظار ومهارت هاي پروسيجرالتوانمندي ها
   Expected Competencies & Procedural Skills:                                 

 (General Competencies ):ورد انتظارم ي عموميتوانمندي ها: الف   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روش آموزش توانمندي

 : گردآوري و ثبت اطالعات
 ثر حرفه ايبرقراري ارتباط مو 

 يا كالس درس كارگاه آموزشي

 وزش بر بالينآم اخذ شرح حال تخصصي 

 آموزش بر بالين ارزيابي و معاينه تخصصي بيماران 

  يا كالس درس كارگاه آموزشي پاراكلينيكي هايبررسيدرخواست منطقي 

 يا كالس درس  كارگاه آموزشي تشكيل پرونده ، ثبت اطالعات وتنظيم مدارك پزشكي 

 :ستدالل باليني ، تشخيص و تصميم گيري براي بيمار ا
 پاراكلينيكي  هايبررسيتفسير
 ادغام يافته هاي باليني وپاراكلينيكي 
 استنتاج و قضاوت باليني 
 تشخيص بيماري 
 تصميم گيري باليني جهت حل مساله بيمار 

 تمرين بر بالين بيمار

 ): Patient Management( اداره بيمار 
 ) Patient care( مراقبت از بيمار 

آموزش -Self study–كالس نظري 
 بربالين

 نوشتن  نسخه دارويي و (يز منطقي دارو تجو order (  يا كالس درس كارگاه آموزشي 

 كالس نظري  انتخاب مناسبترين رويكرد تشخيصي ـ درماني و اجراي آن براي بيمار–Self study 

 برگزاري كارگاه  درخواست و ارائه مشاوره پزشكيConsulting  & 
Counciling 

 ع بيمارهاي الزم و ارجاايجادهماهنگي 
 آموزش بيمار 
 پيگيري بيمار 

 تمرين در طول دوره

 :توانمندي هاي ديگر 
 پژوهش 

 كارگاه روش تحقيق ومقاله نويسي 

 نظارت استاد–تمرين  ارائه مشاوره هاي تخصصي 

 درس كارگاه يا كالس  حمايت ودفاع از حقوق بيماران 

 درس كارگاه يا كالس  طبابت مبتني بر شواهد 

 ارائه مدرك  ايانه وجستجوي اطالعات علمي در منابع الكترونيكياستفاده از رICDLيا تائيد بخش 
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 ۹ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

:  )درماني  –اقدامات تشخيصي (مهارت هاي پروسيجرال: ب
ست ودفعات انجام هر اقدام در طول دوره محدوديتي ندارد وبر حسب نياز ا" يادگيری " دفعات ذكر شده در اين جدول براي:تذكر

 .ز قابل گسترش است كادر در صورت نيا .خواهد بود

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كمك در  مشاهده ) Procedure( پروسيجر 

 انجام

انجام 

 مستقل

 كل دفعات

EMG-NCS 50 50 100 200 

Single  fiber EMG* 5 5 5 15 

TCD (Transcranial Doppler ) 20 20 30 70 

TCCD/Carotid Duplex* 10 10 20 40 

EEG 10 10 80 100 

Polysomnography* 20 10 5 25 

Long-term monitoring (LTM) * 10 20 - 40 

Evoked potentials 20 20 40 80 

Transcranial magnetic sitmulation (TMS) *, 
RTMS* 

10 10 5 25 

Lumbar puncture 10 10 20 40 

Cerebral Angiography* 10 10 - 20 

Intervention (Neuro) 10 10 - 20 

Deep brain sitmulation (DBS)* 5 5 5 15 

Nerve Biopsy 5 5 5 15 

Muscle Biopsy 5 5 5 15 

Botulinum Toxin Injection 10 10 20 40 

Tensilon Test 5 5 5 15 

 neuro muscular)سونوگرافي عصب وعضله
sonography) 

5 5 - 10 
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 ۱۰ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

   :يمحتواي آموزش

 (Core Procedural Skills Topics)عناوين مهارتهاي عملي ضروري                  
 

 : همپوشاني و تداخل * 
EMG-NCS  وRTMS  وروانپزشكيبا رشته طب فيزيكي و توانبخشي  

TCD/TCCD   با رشته راديولوژي
Angiography  با فلوشيپ Neurovascular  راديولوژي  و

Polysomnography  وفلوشيپ طب خواب با رشته روانپزشكي ، ريه و طب كار و گوش و حلق و بيني
LP  وطب اورژانس ل اطفا ،داخلي ،عفوني   ،با جراحي اعصاب

: بخش زير مربوط به ستاره دارها ميباشد
مناسب است دانشگاه هايي كه فاقد امكانات ستاره دار هستند ، در طي دوره پنجساله امكانات الزم را براي آموزش رزيدنت ها  -

.  فراهم نمايند 
 عمل شود multidisciplinaryدر موارد تداخل رشته اي ، مناسب است كه بصورت  -

 
 
 
 
 
 
 

 4سال 3سال 2سال 1سال كل دفعات مورد نياز عنوان مهارت رديف 
1 Lumbar Puncture 

 
20 15 5 0 0 

 
2 

 
EMG-NCS 

 

 
100 

0 0 100 0 

 
3 
 

TCD (Transcranial Doppler ) 
 

 

 
30 

 

0 0 20 10 

 
4 
 

EEG 
 

 
80 

0 0 80 0 

5 
 

Evoked potentials 
 

40 
 

0 0 40 0 

6 
 

Nerve & Muscle Biopsy 
 

 
10 

0 5 5 0 

7 
 

Botulinium toxin injection 
 

20 
 

0 10 10 0 

8 
 

Tensilon Test 5 0 3 2 0 
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 ۱۱ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

                                                            :Educational Strategies  :راهبردهاي آموزشي 
 
 

 
 

 
 
 

              :Teaching & Learning Methods   : ) روش هاي ياددهي و يادگيري(آموزش  و فنون هاروش

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 ارند باز دارنده دن دوره در انجام بعضي پروسيجرها همپوشاني يا تداخل اسامي رشته ها يا دوره هايي كه با اي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : اين برنامه بر راهبردهاي زير استوار است 
 تلفيقي از دانشجو و استادمحوري   task based  (( بتني بر وظايف يادگيري م

 community oriented  (( يادگيري جامعه نگر   )  problem based( يادگيري مبتني بر مشكل 
 hospital based  (( آموزش بيمارستاني   )  subject directed( يادگيري مبتني بر موضوع 

 يادگيري سيستماتيك   evidence based  (( د يادگيري مبتني بر شواه
 elective و در بخش كوچكي از دوره  compulsoryآموزش  ديسيپلينري همراه با ادغام موضوعي در صورت نياز 

 
 .گرددي از همه راهبردهاي فوق بر حسب نياز استفاده م •

 

 : در اين دوره ، عمدتاً از روش ها و فنون آموزشي زير بهره گرفته خواهد شد 
انواع كنفرانس هاي داخل بخشي ، بين بخشي ، بيمارستاني ، بين رشته اي و بين دانشگاهي  * 

 
كنفرانس   ـ توموربورد- case presentationاي كوچك ـ كارگاه هاي آموزشي ـ ژورنال كالب و كتاب خواني ـ بحث در گروه ه* 

  CPCمورتاليتي و 
 

گزارش صبحگاهي ـ راندهاي كاري و آموزشي ـ انجام مشاوره هاي تخصصي همراه با استاد ـ آموزش سرپايي ـ آموزش در اتاق * 
ـ كليشه خواني ـ تحليل بيماران دشوار   ويژهومراقبتهاي عمل يا اتاق پروسيجر

.  استفاده از تكنيك هاي آموزش از راه دور بر حسب امكانات * 
. مشاركت در آموزش رده هاي پايين تر * 
 *self education, self study  
. روش و فنون آموزشي ديگر بر حسب نياز و اهداف آموزشي * 
 

  ره ها يا رشته هاي راديولوژي -با دو (procedures)درماني  اين دوره در انجام بعضي اقدامات تشخيصي-:همپوشاني:الف
وجراحي  گوش وحلق وبينيطب اورژانس-مسيري-بيماريهاي عفوني وگراعصاب-مغزوجراحي  داخلي - وتوانبخشي- فيزيكي
 .همپوشاني دارد  عمومي

: تداخل حرفه اي:ب
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 ۱۲ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

 :ساختار كلي دوره آموزشي
بخش ، واحد يا عرصه 

 آموزش
 مدت زمان محتوي ـ اقدامات

 )ماه ( 
ن سرپايي ـ انتخاب ، تشكيل پرونده و بستري بيماران ـ پيگيري اويزيت بيمار 1درمانگاه

ـ انجام پروسيجرهاي سرپايي ـ آموزش رده  2تخصصي بيماران مشاوره هاي
هاي پايين تر ـ پاسخگويي به مشاوره هاي تخصصي درخواست شده و اقدامات 

 ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش 

 2حداقلّ هفته اي 
 روز 

ان بيمار شرايط باليني ويزيت بيماران بستري شده ـ مراقبت از بيماران ـ تثبيت بخش بستري
تشخيصي درماني بر بالين بيمار ـ  3بستري شده در بخش ـ انجام پروسيجرهاي

 آموزش رده هاي پايين تر و اقدامات ديگر طبق برنامه هاي تنظيمي بخش 

 هر روز

شركت در انجام پروسيجرها بصورت مشاهده ، كمك يا انجام مستقل ، طبق  اتاق پروسيجر 
 برنامه تنظيمي بخش

در طول دوره 
 ت مورديبصور

ها ـ حضور در اتاق عمل و مشاركت در كليه شركت در ويزيت ها ـ درمانگاه جرّاحي مغز و اعصاب
 فعاليت هاي آموزشي مرتبط 

 ماه 1

ICU بيماران بستري  برايهاي ويژه شركت در ويزيت ها و راندها ـ آشنايي با مراقبت جنرال
 رهاي مرتبط ـ آشنايي با اصول تنفسي مكانيكال و ساير پروسيج

 ماه 1

بيماران روانپزشكي و  Managementويزيت بيماران ـ آشنايي با درشركت  روانپزشكي
 درمان هاي مرتبط

 ماه 2

 ماه و در طول دوره 1 ها و پروسيجرهاي نورو راديولوژيآشنايي با كليشه راديولوژي 
 ماه 1 هاي آموزشياليتويزيت بيماران ـ شركت در درمانگاه ـ شركت در فع نورولوژي كودكان

 ماه 2 طبق برنامه تنظيمي بخش 4داخلي
طب فيزيك :برنامه تنظيمي مديربرنامه دررشته هاي مرتبط ازقبيل  طبقبخش هاي انتخابي 

چشم پزشكي نوروپاتولوژي-)-نورواتولوژي(توانبخشي،گوش وحلق وبيني
 

: توضيحات
 )طبق برنامه تنظيمي بخش.(گاه حضور پيدا كنند ماه اول سال چهارم بايد در درمان 6دستياران در  -1
ضمناً . استاد انجام گيرد  اطالعمشاوره اورژانس حتماً بايد توسط دستيار سال دوم به باال به همراه دستيار سال اول و با  -2

اطالع با  4يا  3ن سال توسط دستيارا) غيراورژانس ( هاي انتخابي مشاوره. دستيار سال اول حقّ انشاء پاسخ مشاوره را ندارد 
 .گيرد استادصورت مي

 )جنرال و فوق داخلي عفوني-قلب-. (تعيين نوع بخش ، با توجه به نياز فراگيران بعهده مدير برنامه دستياران است  -3
 )بجز نورولوژي كودكان(.كننده دستيار وجود داشته باشند هاي چرخشي الزامي بايستي در دانشگاه تربيتبخش -4
 . مستقر باشند  وروانپزشكيهاي آموزشي داخلي،جرّاحي اعصاب كننده دستيار نورولوژي بايدبخشتربيت دانشگاهدر  -5
 .در طول دوره دستيار ميتواند در نيمه دوم سال چهارم سه ماه برنامه چرخشي انتخابي با نظر مدير برنامه داشته باشد -6

 ):به تفكيك هر بخش(ا بپردازند عناوين مباحثي كه بايد دستياران در بخش هاي چرخشي به آنه

 
 
 
 

 

 
 

 عالئم و عوارض عصبي بيماريهاي داخلي/ عالئم و عوارض داخلي بيماريهاي عصبي: بيماريهاي داخلي
عوارض روانپزشكي بيماريهاي نورولوژيك و عوارض نورولوژيك / اصول طبقه بندي و تشخيص بيماريهاي رواني : روانپزشكي

عوارض و درمان اعتياد / رماكولوژي، اختالالت پسيكوسوماتيك پايه علمي پسيكلوفا/ بيماريهاي روانپزشكي 
عوارض / توانائي گذاشتن لوله تراشه وآشنائي با ونتيالتور/توانائي اداره بيماركمائي /توانائي احياي بيمار: ت هاي ويژهمراقب

 ICUنورولوژيك بيماران بستري در 
،مشاهدة تكنيكهاي جراحي مغزواعصاب رولوژيك بعد از جراحي عوارض نو/ عوارض تروماي سر و ستون فقرات : جراحي اعصاب
در اطاق عمل 

  تصويربرداري و روش هاي مختلف MRIاسكن و  CTآشنائي با اصول آنژيوگرافي ، : نوروراديولوژي 
بيماريهاي متابوليك ارثي و اختالالت تكاملي / معاينه نورولوژيك اطفال و نوزادان:نورولوژي كودكان
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 ۱۳ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

: ي آموزشي امحتو

  core curriculumاجباريعناوين دروس نظري 
سال دستياري ) ساعت(زمان ) syllabus(موضوعرديف 

 1 6نوروآناتومي وفيزيولوژي سيستم عصبي  1
 1 20نحوة برخورد با عالئم نورولوژيك  2
 1 10معاينة نورولوژي ولوكاليزيشن   3
4 Headache 6  در طول دوره

5 Epilepsy 6  در طول دوره

6 Cerebrovascular  accidents 6  در طول دوره

7 Neuropathies 6  در طول دوره

8 Multiple Sclerosis and other demyelinating diseases 4  در طول دوره

9 Infectious diseases of CNS  6  در طول دوره

10 Tumors of the CNS 4  در طول دوره

11 Craniocerebral Trauma 6  در طول دوره

12 Developmental diseases of CNS 4  در طول دوره

13 Dementia 8  در طول دوره

14 Movement disorders 8  در طول دوره

15 Inherited metabolic diseases 8  در طول دوره

16 Acquired metabolic diseases  6  طول دوره در

17 Diseases of the Spinal cord 4  در طول دوره

18 Myopathies 8  در طول دوره

19 Disorders of Neuromuscular Junction  4   در طول دوره

در طول دوره  4 اختالل خواب 20

21 Electromyography وپتانسيل فراخوانده  , EMG,MCS,EP 10  در طول دوره

در طول دوره  Doppler  Transcranial     10نورو فيزيولوژي 22

در طول دوره  6 سرگيجه وعدم تعادل  23
در طول دوره  6 نورو اينترونشن  24
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 ۱۴ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

: عناوين دروس اعم از عمومي ،تخصصي پايه يا تخصصي باليني 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آناتومي و فيزيولوژي سيستم عصبي
سميولوژي و معاينه عصبي 

بررسي هاي آزمايشگاهي در اختالالت نورولوژيك 
  نوروفيزيولوژي باليني

داپلر ترانس كرانيال و نوروسونولوژي 
نوروپاتولوژي و بيوپسي عصب و عضله 

پانكچر لومبر 
 الت هشيارياختالالت شناختي، اختالالت حافظه، اختالالت تكلم، اختال

سندرم هاي درگيري اعصاب كرانيال، اختالالت ديد و اختالالت حركات چشم  
ضعف هاي عضالني و اختالالت حسي، نوروپاتي ها، راديكولوپاتي، پلكسوپاتي، ميوپاتي ها و اختالالت جانكشن 

نروماسكولر 
سرگيجه و عدم تعادل، حركات غير طبيعي 

كتري، علل نورولوژيك اختالالت سكسوال اختالالت اتونوميك، اختالالت اسفن
اختالالت تكاملي و اختالالت نورولوژيك ناشي از افزايش سن 

سردردها ، دردهاي صورت، درد ستون فقرات و اندامها 
تشنج و سنكوپ، اختالالت خواب 

بيماريهاي دژنراتيو سيستم عصبي مركزي  
بيماريهاي ميلين زدا  

ميتوكندريال  عصبي مركزي و محيطي ، بيماريهاي بيماريهاي متابوليك و ارثي سيستم
عوارض عصبي بيماريهاي داخلي و جراحي، اختالالت عصبي توكسيك و تغذيه اي 

عوارض عصبي حاملگي و زايمان، اختالالت نورولوژيك در نوزادان 
بيماري هاي عروقي مغز و نخاع، اصول درمان هاي اندو واسكولر 

ركزي و محيطي بيماريهاي عفوني دستگاه عصبي م
تومورها و اختالالت پارانئوپالستيك 

عوارض عصبي تروماها  
 درد و درمان آن

اصول توانبخشي بيماري هاي نورولوژيك 
 Neurointensive care اصول

نوروژنتيك 
نوروايمونولوژي 

 نورواپيدميولوژي
نورو اينترونشن 
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 ۱۵ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

 
 

 
 

 

 
: مي روداز دستياران و دانش آموختگان اين رشته انتظار 

در حوزه نوع دوستي  الف-
 .منافع بيمار را بر منافع خود ترجيح دهند )1
 .در مواجهه با بيماران  مختلف عدالت را رعايت كنند )2
 .در برخورد با بيماران به تمام ابعاد جسمي،  رواني واجتماعي آنان توجه داشته باشند )3
 .در تمامي مراحل مراقبت از بيماران وقت كافي صرف نمايند )4
 . خواسته ها و آالم بيماران توجه داشته باشند به )5
 . منشور حقوق بيمار را در شرايط مختلف رعايت كرده و از آن دفاع كنند )6

در حوزه وظيفه شناسي و مسئوليت  ب-
. نسبت به انجام وظائف خود تعهد كافي داشته باشند )1
 .به سواالت بيماران پاسخ دهند )2
 .ناسبترين شيوه در اختيار وي وهمراهان  قرار دهنداطالعات مربوط به وضعيت بيمار را با م )3
 .داشته باشندسازنده  از دخالتهاي بي مورد در كارهمكاران پرهيز نمايندو با اعضاي تيم سالمت تعامل  )4
 . در تمامي مراحل مراقبت و انتقال بيماران احساس مسئوليت نمايند )5
 . بيماران اجازه بگيرندبراي مصاحبه، انجام معاينه و هر كار تشخيصي درماني از  )6
در رابطه با پيشگيري از تشديد بيماري، بروز عوارض، ابتالي مجدد، انتقال بيماري و نيز بهبود كيفيت زندگي به طور  )7

 .مناسب به بيماران آموزش دهند

در حوزه شرافت و درستكاري  ج-
.. راستگو باشند )1
 . درستكار باشند )2
 .رازدارباشند )3
 .نمايند  حريم خصوصي بيمار را رعايت )4

در حوزه احترام به ديگران  د-
 . به عقايد، آداب ، رسوم وعادات بيماران احترام بگذارند  )1
 .نام ومشخصات وي را با احترام يادكنندبيمار را به عنوان يك انسان در نظر گرفته ،  )2
 . به وقت بيماران احترام گذاشته و نظم و ترتيب را رعايت نمايند )3
 .ن و كادر تيم درماني احترام بگذارندبه همراهان بيمار،همكارا )4
 .وضعيت ظاهري آنها مطابق با شئون حرفه اي باشد )5

 در حوزه تعالي شغلي ه-
. انتقاد پذير باشند )1
 .محدوديت هاي علمي خودرا شناخته ، در موارد الزم مشاوره و كمك بخواهند )2
 .به طور مستمر،دانش و توانمنديهاي خود را ارتقاءدهند )3
 . درماني مناسب را مطابق با امكانات ودستاوردهاي علمي در دسترس انجام دهنداقدامات تشخيصي  )4
 . استانداردهاي تكميل پرونده پزشكي و گزارش نويسي را رعايت كنند )5

 :ازدستياران)Professionalism(انتظارات اخالق حرفه اي 

I -اصول اخالق حرفه اي 
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 ۱۶ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

 

 .)لطفاًراهكارهاي پيشنهادي را دقيقاً مطالعه كنيد ومواردي را كه با دوره انطباق ندارد حذف نمائيد(
ر راستاي تحكيم اخالق حرفه اي در محيط هاي آموزشي با كمك استادان خود در جهت اقدامات انتظار ميرود، دستياران، د

 :زير تالش نمايند
 

 :مناسب  (Setting)كمك به فراهم كردن شرايط  فيزيكي 
در هنگام  وانفراهم ساختن شرايط مناسب براي انجام امور شخصي وخصوصي در محيط هاي آموزشي ودرماني  نظيراستفاده از پرده و پارا •

معاينات وغيره 
و بيمار  ) دستيار(حضور يك پرستار همجنس بيمار يا همراه محرم او در كليه معاينات پزشكي در كنار پزشك  •
 )مثالًمادروكودك در بخش هاي كودكان(فراهم كردن سيستم هم اتاقي بيمار و همراه •
نگي بيماران ،همراهان ،استادان وفراگيران نظير فراهم ساختن محل ايجاد محيط مناسب ،مطمئن وايمن متناسب با باور هاي ديني وفره •

 نمازونيايش براي متقاضيان
 

: كمك به اصالح فرآيندهاي اجرايي 
همكاري با مديران اجرايي بيمارستان در جهت اصالح فرآيندهاي اجرايي نظير فرايند هاي جاري در بخش هاي پذيرش ، بستري ، تامين  •

 .يص بيماران به طوري كه بيماران سردرگم نشوند و امور را به آساني طي كننددارو ، تجهيزات وترخ
 تكريم مراجعين و كاركنان بيمارستان ها •
توجه به فرايندهاي اجرائي بيمارستان در جهت تسهيل ارائه ي خدمات ورفاه حداكثري بيماران وارائه ي پيشنهادات اصالحي به مديران  •

بيمارستان 
 

:جومناسب آموزشي كمك به فراهم شدن   
مشاركت در ايجاد جو صميمي و احترام آميز در محيط هاي آموزشي  •
تالش در جهت حذف هرگونه تهديد و تحقير در محيط هاي آموزشي  •
 همكاري هاي مناسب و موثربين بخشي و بين رشته اي  •
 سازمان دهي و مشاركت در كارهاي تيمي •
 ن سال پايين تر و فراگيران ديگرتشويق به موقع عملكرد مناسب كاركنان، دستيارا •
 مشاركت در معرفي الگوها به مسئولين آموزشي •
 Role modelingمشاركت فعال در تقويت  •
 تالش در جهت تقويت ارتباطات بين فردي  •
 (Priming)مشاركت وهمكاري در تدوين ارائه ي دستورالعمل هاي آموزشي به فراگيران •
 ان،دانشجويان واعضاي تيم سالمترعايت حقوق مادي ،معنوي واجتماعي استاد •

:ترويج راهبرد بيمار محوري   
با هرنژاد ، مذهب ،سن ، جنس و طبقه اقتصادي (حمايت از حقوق مادي ، معنوي و پزشكي بيماران اعم از جسمي ، رواني و اجتماعي  •

 ، در تمام شرايط) اجتماعي
جلب اعتماد واطمينان بيمار در جهت رعايت حقوق وي  •
پيش سالمي ، خوشرويي ، همدردي ، اميد دادن ، و غيره : اعي مناسب با بيماران نظيرارتباط اجتم •
 پاسخگويي با حوصله به سواالت بيماران در تمامي شرايط •

II -آموزشي راهكارهاي عمومي براي اصالح فرآيند آموزش اخالق حرفه اي در محيط هاي:  
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 تر و فراگيران ديگرآموزش نحوه ي پاسخگويي مناسب به سواالت بيماران به دستياران سال پايين •
همچنين معرفي دستياران سال پايين تر ،  كارورز ، كارآموز و پرستار با نام و مشخصات به معرفي خود به عنوان  پزشك مسئول به بيمار،  •

 بيماران
 پرسش از عادات غذايي ، خواب ، استحمام و تمايالت رفاهي بيماران و كمك به فراهم كردن شرايط مورد نياز براي آن ها •
 .توجه به بهداشت فردي بيماران •
 ماران در راند هاي آموزشي و كاريتوجه به كميت و كيفيت غذاي بي •
 توجه به نياز هاي بيماران براي اعمال دفعي آسوده در راند هاي آموزشي و كاري با تاكيد بر شرايط خصوصي آنان •
 دركليه ي اقدامات تشخيصي ودرماني  (Patient Safety)توجه به ايمني بيمار  •
يماران متقاضي ، با هر آيين و مذهب در بخش ، به ويژه ،براي بيماران در حال كمك درفراهم كردن شرايط آسان براي نماز و نيايش كليه ب •

 .استراحت مطلق 
 .احترام به شخصيت بيماران در كليه شرايط  •
 پوشش مناسب بيماران در هنگام معاينات پزشكي •
 احترام و توجه به همراهان و خانواده بيماران •
   رخواستدبا توجه به وضعيت اقتصادي  ونوع پوشش بيمه اي بيماران و اجتناب از تجويز هرگونه دارو ، آزمايش و تجهيزات درماني  •

 آزمايشات گران قيمت غيرضروري
 استفاده مناسب از دفترچه و تسهيالت بيمه اي بيماران •
 ارتباط با واحدها و مراجع ذي صالح نظير واحد مددكاري ، در باره رفع مشكالت قابل حل بيماران •
 رضايت بيماران براي انجام معاينات و كليه پروسيجرهاي تشخيصي و درمانياخذ اجازه و جلب  •
 رعايت استقالل و آزادي بيماران در تصميم گيري ها •
 بيماران ) راز(خودداري از افشاي مسائل خصوصي   •
 يرهمدت تقريبي بستري وغ –هزينه ها :ارئه ي اطالعات الزم به بيماران در باره ي مسائل تشخيصي درماني نظير  •

: به معناي   STEEPدرمجموع ،رعايت 
به بيماران   (safe)ا رائه ي خدمات ايمن   -
 به بيماران  (Timely)ارائه ي خدمت به موقع   -
 به بيماران  (Expertise)ا رائه ي خدمت با علم وتجربه ي كافي    -
 به بيماران  (Efficient)ا رائه ي خدمت مؤثر وبا صرفه وصالح   -
در كليه ي شرايط   (Patient Centered)ظر گرفتن محوريت بيمار  ودر ن  -

 

 :مشاركت و ترغيب آموزش و اطالع رساني نكات مرتبط با اخالق 
 تر و فراگيران ديگرآموزش ارتباط مناسب و موثر حرفه اي به دستياران سال پايين •
انشجويان مشاركت در آموزش مسائل اخالق حرفه اي به دستياران سال پايين تر و د •
تر و فراگيران و مقررات اخالقي بخش به دستياران سال پايين Dress Codeآموزش يا اطالع رساني منشور حقوقي بيماران ، مقررات  •

 ديگر
گزارشات صبحگاهي ، راندها ، كنفرانس ها ، : اشاره مستمر به نكات اخالقي در كليه فعاليت ها و فرآيند هاي آموزشي نظري و عملي نظير  •

رمانگاه ها و اتاق هاي عمل  د
 نقد اخالقي فرآيندهاي جاري بخش در جلسات هفتگي با حضور استادان، دستياران و فراگيران ديگر •
پيش آمده در جلسات ) ( Malpractices فراهم كردن شرايط بحث و موشكافي آموزشي در مورد كليه سوء اقدامات و خطاهاي پزشكي  •

 ان و فراگيران ديگرهفتگي با حضور استادان، دستيار
 مشاركت دادن فراگيران رده هاي مختلف ، در برنامه هاي آموزش بيماران •



   93آذرماهنشست شورا هشتادميناريخ تنفيذ در ت  - دبير خانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي

 ۱۸ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

:تر و فراگيران ديگربه سايرموارد اخالقي ازجمله جلب توجه مستمر دستياران سال پايين  
 برخورد احترام آميز با نسوج ، اعم از مرده يا زنده •
 برخورد احترام آميز با اجساد فوت شدگان •
 دي با خانواده فوت شدگانهمدر •
 دانش و فناوري روزاجازه مي دهد كه و حفظ اعضاي بدن بيماران،عملكرد طبيعي اندام هاوحفظ زيبايي بيماران تا حدي نگهداري •
 احترام به حقوق جنين ، از انعقاد نطفه تا تولد در شرايطي كه مجوز اخالقي و شرعي براي ختم حاملگي نيست •
طاليي كمك به بيماران و اجتناب از فوت وقت به منظور جلوگيري از از دست رفتن شانس بيمار براي زندگي يا  اهميت دادن به وقت هاي •

 حفظ اعضاي بدن خود
 تجويز منطقي دارو و در خواست هاي پارا كلينيك •
 در كليه ي تصميم گيري هاي باليني ، تجويز ها واقدامات تشخيصي درماني  Clinical Governanceرعايت  •

:يش و نظارت  مستمر فراگيران پا  
 –تومور بورد  –كشيك هاي شبانه  –درمانگاه  –راندهاي كاري و آموزشي  –گزارشات صبحگاهي ( حضور در كليه برنامه هاي آموزشي  •

ه و نظارت بر حضورساير فراگيران از طريق واگذاري مسئوليت ، پيگيري تلفني وحضوردر كشيك ها ،سركشي ب) و غيره –سي پي سي 
يگر ددرمانگاه ها و اورژانس ها و نظاير آن ، به منظور ايجاد تدريجي مسئوليت پذيري اجتماعي  در خود وفراگيران 

حضور به موقع بر بالين بيماران اورژانس  •
 يت مقررات از طريق رعا) عملكرد ارتباطي اجتماعي ، نحوه پوشش ، نظم  و انضباط ( توجه به عملكرد عمومي خود و فراگيران ديگرنظير  •

Dress Code  ارائه بازخورد به فراگيران ديگر وتاكيد بر الگو بودن خود ، 
اخذ شرح حال ومعاينات تخصصي بيماران ، درخواست منطقي آزمايشات ، ( توجه اكيد به عملكرد تخصصي خود و فراگيران ديگرنظير •

ت باليني ، تشخيص بيماري ، تصميم گيري هاي باليني ، تجويز منطقي تفسير و ادغام يافته ها ي باليني و پارا كلينيكي ، استنتاج و قضاو
م دارو ، انتخاب و انجام اقدامات درماني ، طرز درخواست مشاوره هاي پزشكي ، ارجاع بيماران ، اقدامات پژوهشي ، استفاده از رايانه و نر

رالگ بوك و جلب نظارت مستقيم استادان به منظور كاستن از طريق اهميت دادن به تكميل مستم) افزار هاي تخصصي و پيگيري بيماران 
  (Malpractices )از فراواني سوء عملكرد ها و خطاهاي پزشكي

 .هاي كميته اخالق در پژوهش بر اساس دستوالعمل   رعايت اخالق پژوهشي در تدوين پايان نامه ها •
 .كه دستياران به آن تسلط ندارنداجتناب اكيد از انجام تحقيقات به خرج بيماران وانجام روش هايي  •
 . اهميت دادن به نحوه تكميل و تنظيم پرونده ها ي پزشكي ، به طوري كه در حال حاضر و آينده به سهولت قابل استفاده باشند  •

 
 

 

 .)شود لطفاًدر اين قسمت موضوعات اخالقي كامالًاختصاصي ومرتبط با رشته آورده(

گواهي ،شرعي و قانوني در صورت لزوم  –انس دقت الزم را در تشخيص و احراز آنها نموده و با رعايت موازين اخالق حرفه اي در موضوعات مربوط به مرگ مغزي ودم

. الزم را صادر نمايد

 

 .از انجام پروسيجرهاي غير ضروري در بيماران پرهيز نمايد

: توضيحات 
.  است ) طراحي وارائه ي فرا يندها( Priming و Role modelingاي ، شيوه اصلي آموزش اخالق حرفه* 
درجه توسط اعضاي هيئت  360از طريق وارزيابي Log bookعملكرد اخالقي دستياران ،از راه نظارت مستمر بوسيله ارزيابي *

. علمي گروه انجام مي شود
. ريزي نمايد دستياران و فراگيران ديگر برنامه بخش موظف است ،در موضوعات مورد نياز ،براي آموزش نظري وعملي*
. مناسب است ،يكي از اعضاي هيئت علمي بخش ،به عنوان مسئول اجراي بهينه ي مفادفوق تعيين گردد*

III- اي مرتبط با رشتهنكات اختصاصي اخالق حرفه : 
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                                :References:منابع درسي كه با استفاده از آنها آموزش اين برنامه قابل اجرا است 

 
                                              

 
 

      

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

:   توضيح
وجود،توسط هيئت مدرمواردي كه طبق مقررات ،آزمون هاي ارتقا وپاياني انجام مي شود ،منابع آزمونهابر اساس آئين نامه هاي  )1

  .اجراي اين برنامه راهنمايي است براي ذكرشده دراين صفحه تعيين خواهد شد ومنابع رشته ممتحنه
.  شده در دسترس است ور آخرين نسخه چاپدر مورد كتب ، منظ) 2
. شوند در مورد مجالت ، منظور مجالتي است كه در طول دوره دستياري منتشر مي) 3

 
 

                                                                              :Student Assessment:ارزيابي دستيار
 
 
 
 
 

: كتب اصلي الف-
1. Neurology in Clinical Practice / Walter G. Bradley et al. 

2. Adam’s and victor’s Principles of neurology   

3. Merritt’s Neurology  

4. Barr’s the Human nervous system   

5. Electromyography and neuromuscular disorder / Preston & Shapiro  

6. Electrodiagnostic in clinical neurology/ MJ. Aminoff 

7. Handbook of Transcranial Doppler/ Mac Cartney 

8. Uptodates 

 
: مجالت اصلي ب-

1. Iranian Journal of Neurology 

2. European Journal of Neurology 

3. Neurology 

4. Continuem 

 راهنماي باليني مليج-

: (Assessment Methods)روش ارزيابيالف-
. دستياران با روشهاي زير ارزيابي خواهند شد

 ■ OSCE          ■  DOPS ■آزمون تعاملي رايانه اي ■شفاهي  ■كتبي
 ■ارزيابي پورت فوليو   ■    ارزيابي مقاله       ■درجه 360آزمون          ■Logbookارزيابي 

: (Periods of Assessment)دفعات ارزيابي: ب 
ساليانه  

آزمون نهائي 
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                                                                           :شرح وظايف دستياران
 
 
 
 

 

 
 

  )  :رتبه –گرايش –تعداد (اقل هيئت علمي مورد نياز حد

 
 

 
 

 :براي اجراي برنامه  مورد نيازيا آموزش ديده  ديدهدورهكاركنان 
 
 

 :مورد نياز تخصصي  فضاهاي

 
 

: اي اصلي مورد نياز در سال هتنوع و حداقل تعداد بيماري

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ضروري   ،) دو نفرهيات علمي رسمي حداقل (سال هيات علمي 5نفر هيات علمي حداقل يك نفر دانشيار و سه استاديار باسابقه چهار 
نفر بيشتر باشد به ازاي اضافه شدن هر دو دستيار يك نفر به اعضاي هيات علمي اضافه  8است در صورتي كه تعداد دستياران از 

 . گردد 

  

  EEGكارشناس 
 

 : ز اين دوره كه بايد در دانشگاه مجري در دسترس باشند عبارتند از فضاهاي تخصصي موردنيا
اتاق پروسيجر  -Evokedو  EMGـ اتاق  TCDـ اتاق  EEGدرمانگاه سرپايي ـ بخش بستري ـ بخش اورژانس ـ اتاق 

 

:  نمايد عبارتند از مواردي كه گروه بر آن تاكيد مي. هاي مربوطه آورده شده است نامهر آئينشرح وظايف قانوني دستياران د
ويزيت روزانه بيماران   -1
) . توجه شود  11در مورد درمانگاه به توضيحات زيرساختار كلي دوره صفحه( حضور در درمانگاه ، طبق برنامه تنظيمي بخش  -2
هاي تخصصي  انجام مشاوره -3
كنفرانس يا ژورنال كالب در طول دوره   10ارائه حداقل  -4
 *هاي كشيك طبق مقررات شركت در برنامه -5
هاي آموزشي و پژوهشي طبق برنامه تنظيمي بخش  شركت در برنامه -6
نامه تخصصي ارائه پايان -7

 

 .اشند بهاي چرخشي ، دستياران موظف به انجام كشيك فقط در بخش نورولوژي ميطول دوره* 
 

 
  تعداد بيماري 

 شده در اورژانس بخش و درمانگاهنفر در سال بيماران پذيرش 300 اختالل هوشياري با علل مختلف
 stroke  ( 400( هاي مغزي سكته
 300 صرع

 600 سردرد و سرگيجه
 100 مولتيپل اسكلروزيس

 100 پاركينسون و ساير اختالالت حركتي
 100 هاي نوروموسكوالربيماري
 50 )دمانس ( تيو شناختي هاي دژنرابيماري

 20 هاي سيستم اعصاب مركزيانواع عفونت
 referral( به  اي و ميزان ارجاع بيمارانها بصورت منطقهالزم به ذكر است كه جدول فوق بر اساس جمعيت منطقه ، اپيدميولوژي بيماري* 

د كافي بيماران نورولوژيك در مراكز جديدالتاسيس آن مركز ، متفاوت است و بخصوص اين مسئله يعني فقدان تنوع و تعدا) بودن 
اي كافي ، برخوردار نيستند ، ضعف بسيار مهم در آموزش دستياران نورولوژي آن كه از ميزان كافي ارجاع بيمار و جمعيت منطقه

 . مراكز ايجاد خواهد كرد 
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:  در طول دورهدستيار  هربراي  تعداد تخت مورد نياز

 
 

 

  :مورد نيازامكانات كمك آموزشي 

 

 

 

 

 

 

 
 

 :مورد نياز تجهيزات تخصصي

 
 

 
 

 

) :زنيامورد يا تخصص هاي رشته هاي تخصصي

 
 

 
 

 

: هستندمعيارهاي دانشگاههائيكه مجاز به اجراي برنامه 

 
 

  
 
 

: نقش دانش آموختگان در سيستم ارجاع و پزشكي خانواده

  

 استتوسكوپ-چارت بينائي-ست دياپازون-فشارسنج-–چراغ قوه –چكش رفلكس –اتوسكوپ افتالموسكوپ- نگاتوسكوپ-
نمونه تجهيزات الزم براي  وحركتي- پتانسيل هاي بر انگيختةبينائي،شنوائي وحسي الكتروميوگرافي-الكتروآنسفالوگرافي-
 .س باشد در دسترروق گردني ، داپلر ترانس كرانيال ، سونوگرافي داپلر و داپلكس ع برداري عصب وعضله

 

 وداخلي روانپزشكي ـ جراحي اعصاب  :رشته هاي مورد نياز:الف 

راديولوژي ـ عفوني ـ كارديولوژي ـ جراحي عمومي ـ كودكان  زنان ـ گوش ، گلو ، بيني و جراحي سر و  :تخصص هاي موردنياز:ب
 طب فيزيك وتوانبخشينورولوژي كودكان-–پزشكي گردن ـ بيهوشي ـ پوست ـ چشم

 

 : دانشگاهي مجاز به راه اندازي اين برنامه است كه داراي ويژگي هاي زير باشد 
واجد حداقل هاي مندرج در اين برنامه باشد )1

را بصورت مستقل هاي موردنيازيزات و امكانات بخشجه، تخت،بيمار، تهيات علمي ستيالزاماً بايكننده دستيارهرمركزتربيت:توجه
. دارا باشد

تخت  24ي با حداقل ژراي بخش مستقل نورولواد)2
 

 

 ) باشد تخت در بخش موجود 24حداقل (به ازاي هردستيار ورودي تخت  6
. رد نياز محاسبه خواهد شدودرارزشيابي هابر اساس كل دستياران موجود بخش تعداد تخت م:توضيح

 

موزشي بخش  كالس آ*
ه هاي آموزشي جمعي مسالن كنفرانس در دسترس براي برنا*
اينترنت پرسرعت قابل دسترس *
كتابخانه بخش با كليه رفرانسهاي مورد نياز *
 ICD 10بايگاني سازماندهي شده براساس سيستم *

اساتيد   اتاق*
پاويونهاي مجزاي دستياري  *
ن وپورت فوليوي دستياري  سيستم نگهداري طبقه بندي شده پرونده بيمارا*
اتاق رئيس بخش با منشي وكارشناس آموزشي *
امكانات الزم براي مدير برنامه دستياري  *
 رايانه در دسترس مجهز به كليه نرم افزارهاي تخصصي مورد نياز *

  3و2سطح 
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: (Program Evaluation)رزشيابي برنامها
 :شرايط ارزشيابي برنامه الف  - 

 
 

 
 

: شيوه ارزشيابي برنامهب-

 
 
 

 
: ارزشيابي برنامه متوليج-

 
 

 
: برنامه نحوه باز نگريد-

 
 
 
 

 
 :برنامه ارزشيابيشاخص ها ومعيارهاي ه-

 
 
 
 

 :اين برنامه در شرايط زير ارز شيابي خواهد شد
سال از اجراي برنامه 5گذشت -1
وري كه نياز به باز نگري برنامه را مسجل كند  تغييرات عمده فنا-2
تصميم سياستگذاران اصلي مرتبط با برنامه -3
 

 نظر سنجي از هيئت علمي درگير برنامه،دستياران ودانش آموختگان با پرسشنامه هاي از قبل تدوين شده •
استفاده از پرسشنامه هاي موجود در واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبير خانه  •

 

متولي ارزشيابي برنامه ،واحد ارزشيابي واعتبار بخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي وتخصصي با همكاري كميته تدوين 
 .برنامه است

: مراحل باز نگري اين برنامه به ترتيب زير است 
اي ،پيشنهادات ونظرات صاحبنظران گرد آوري اطالعات حاصل از نظر سنجي ،تحقيقات تطبيقي وعرصه  •
توسط هيئت ممتحنة رشتةمربوطه  برنامه بازنگريخانه جهت تشكيل كميته در خواست از دبير •
برنامه   بازنگريطرح اطالعات گردآوري شده د ركميته  •
 وزشيبرنامه جديد به كميسيون تدوين وبرنامه ريزي آم سبازنگري در قسمتهاي مورد نياز برنامه وارائه پيش نوي •

: معيار   :       شاخص
        

%.  70:     ميزان رضايت دانش آموختگان از برنامه*
%  70ميزان رضايت اعضاي هيئت علمي از برنامه     * 
% 70.  ميزان رضايت مديران نظام سالمت از نتايج برنامه  * 
طبق نظر ارزيابان ختگان رشته ميزان برآورد نيازها ورفع مشكالت سالمت توسط دانش آمو* 
طبق نظر ارزيابان كميت وكيفيت توليدات فكري وپژوهشي توسط دانش آموختگان رشته *
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 ۲۳ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

 هاي آموزشيبرنامه ضرورياستانداردهاي 

. مورد ارزيابي در دسترس اعضاي هيئت علمي ودستياران قرار گرفته باشد يبرنامهضروري است ، *

.  هاي مجري رعايت شود ي مورد ارزيابي مندرج است ، توسط دانشگاهكه در برنامه طول دورهضروري است ، * 
.  ي مورد ارزيابي با شرايط مندرج در برنامه منطبق باشد به دوره دستياران ورودي ضروري است ، شرايط* 
. ، در دوره با ظرفيت مصوب منطبق باشد  ظرفيت پذيرش دستيارضروري است ، * 
.  بيني شده است باشد كه در برنامه پيش حدود نياز كلي كشورضروري است ، ظرفيت پذيرش دستيار در راستاي تامين * 
.  ي مورد ارزيابي در اختيار داشته باشند هاي عمومي و اختصاصي مندرج در برنامهقابل قبولي ، منطق با توانمندي بوكالگ ضروري است دستياران* 
. تكميل و توسط استادان مربوطه پايش و نظارت شود  وباز خورد الزم ارائه گردد  به طور مستمربوك دستياران ضروري است ، الگ* 
بوك خود ثبت نموده و را بر اساس تعداد مندرج در برنامه انجام داده باشند و در الگ پروسيجرهاي الزمري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، ضرو* 

. به امضاي استادان ناظر رسانده باشند 
.  شود  مندرج در برنامه ، استفاده ها و فنون آموزشيروش% 70ها حداقل از ضروري است ، در آموزش* 
داشته ، وظايف خود را تحت نظر استادان ويا  درمانگاه حضور فعالضروري است ، دستياران در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامه در * 

.  در دسترس باشد  هاي هفتگي يا ماهانه درمانگاهبرنامهدستياران سال باالتر انجام دهند و 
 عمل اتاقدر تحت نظر استادان ودستياران سال باالتر  ي جراحي ، در طول هفته طبق تعداد روزهاي مندرج در برنامههاضروري است ، دستياران دوره* 

. در دسترس باشد  هاي عملي هفتگي يا ماهانه اتاقبرنامهد اشته باشند و  اتاقهاي پروسيجر حضور فعالودستياران دوره ها ي غير جراحي در 
تر هاي پايينبخشي ، مشاركت در آموزش ردههاي درونهاي گزارش صبحگاهي ، كنفرانسي تنظيمي بخش ، در برنامهطبق برنامه ضروري است ، دستياران ،* 

.  در دسترس باشد  هاها يا آنكاليي هفتگي يا ماهانه كشيكبرنامهها حضور فعال داشته باشند و ها يا آنكاليو كشيك
هاي كاري يا آموزشي بيماران بستري حضور فعال داشته هاي راندهاي آموزشي ، ويزيتي تنظيمي بخش ، در برنامهامهضروري است ، دستياران ، طبق برن* 

. باشند 
.  شده توسط دستياران ، مورد تائيد گروه ارزياب باشد تكميل هاي پزشكيكيفيت پروندهضروري است ، * 
 مندر ج در برنامه را گذرانده و از رئيس بخش مربوطه گواهي دريافت نموده باشند اي چرخشيهبخشضروري است ، دستياران بر حسب سال دستياري ، * 

.  .ومستندات آن به رويت گروه ارزياب رسانده شود
وجود داشته باشد و مستنداتي كه  شدهريزيو برنامه شدهبينيهاي علمي از قبل پيشهمكاريهاي چرخشي ضروري است ، بين بخش اصلي و بخش* 

.  ها باشند ، در دسترس باشد مبين اين همكاري
.  را رعايت نمايند  Dress codeضروري است ، دستياران مقررات * 
. آگاه باشند و به آن عمل نمايند و عمل آنها مورد تائيد گروه ارزياب قرار گيرد  منشور حقوق بيمارانضروري است ، دستياران از * 
.  بخش اصلي در دسترس آنان باشد قفسه كتاب اعم از كتب و مجالت موردنياز دستياران و هيات علمي ، در  منابع درسيضروري است ، * 
.  ومستندات آن به گروه ارزياب ارائه شودقرار گيرند ارزيابيهاي مندرج در برنامه ، مورد ضروري است ، دستياران در طول دوره خود به روش* 
. مشاركت داشته باشند  ي پژوهشيبرنامهي است ، دستياران در طول دوره خود ، حداقل در يك ضرور* 
 تذكرات،هاي چرخشي ، تشويقات هاي بخشها ، گواهيتشكيل شود و نتايج ارزيابي پرونده آموزشيضروري است ، در بخش اصلي براي كليه دستياران * 

.  در آن نگهداري شود  ومستندات ضروري ديگر
ي مندرج در برنامه در اختيار داشته باشد و را بر اساس تعداد ، گرايش و رتبه هيات علمي موردنيازضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 

. مستندات آن در اختيار گروه ارزياب قرار گيرد 
. در اختيار داشته باشد طبق موارد مندرج در برنامه ا ر ديده موردنيازكاركنان دورهضروري است ، بخش براي تربيت دستياران دوره ، * 
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كالس درس اختصاصي ، قفسه كتاب اختصاصي در بخش و كتابخانه عمومي : را از قبيل  فضاهاي آموزشي عمومي موردنيازضروري است ، دوره * 
.  بيمارستان ، مركز كامپيوتر و سيستم بايگاني علمي در اختيار داشته باشد 

. را بر اساس موارد مندرج در برنامه در سطح  دانشگاه در اختيار داشته باشند  فضاهاي تخصصي موردنياز، دوره ، ضروري است * 
.  د مندرج در برنامه باشند ركننده به بيمارستان محل تحصيل دستياران ، بر اساس موابستري و سرپايي مراجعه تعداد و تنوع بيمارانضروري است ، * 
. در اختيار باشد ) در صورت نياز دوره ( تخت بستري فعال   شده در برنامه ،بينيازاي هر دستيار به تعداد پيش ضروري است ، به* 
. مورد تائيد گروه ارزياب باشد ،مندرج در برنامه در اختيار مجريان برنامه قرار گرفته باشد و كيفيت تجهيزات  تجهيزات موردنيازضروري است ، * 
.  باشند دبر خانهاعتباربخشي حوزه ي ارزشيابي و مورد تائيد قطعيهاي چرخشي ، شضروري است ، بخ* 
.  باشد  هاي مندرج در برنامهمالك، واجد  ذيربط ضروري است ، دانشگاه* 

 
اختيار واحد ارزشيابي و  ريزي آموزشي قرار گرفته و جهت پيگيري و اجرا درمورد تصويب كميسيون تدوين و برنامه موضوع ، 31استانداردهاي فوق ، در 

.  ده خواهد شد رهاي مصوب آوضمناً يك نسخه از آن در انتهاي كليه برنامه. شود اعتباربخشي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي قرار داده مي
 
 

دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي 
ريزي آموزشي كميسيون تدوين و برنامه

 
 
 
 

 
 
 
 
 

: ه براي تهيه اين سندمنابع مورد استفاد
.) لطفاًدر اين قسمت از هر منبعي براي تدوين اين برنامه استفاده نموده ايد ،منبع را به صورت استاندارد ذكر نمائيد

ش پزشكي و تخصصي ـ كميسيون تدوين و راهنماي تدوين برنامه رشته هاي تخصصي ـ دبيرخانه شوراي آموز -1
 1388برنامه ريزي آموزشي ـ سال 
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 ۲۵ ماريهاي مغزواعصاببيتخصصي  رشتهبر نامه آموزشي 

صورتجلسه 
با تالش امضا كنندگان زير،در تاريخ                    ،بيماريهاي مغزواعصاب  تخصصيرشته برنامه دستياري 

. ب رسيد و به عنوان سند در دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي نگهداري مي شودبه تصوي 28/3/93
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