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 وضعیتهای غیرتشنجی

 دکتر عالیا صابری تدوین کننده: نورولوژیدستیاران  گروه آموزشی: : وضعیتهای غیرتشنجیEEGالگوهای غیرطبیعی شناخت  اهداف کلی:

 پرسش و پاسخ : :فعالیت های حین تدریس پرسش و پاسخ فعالیت های قبل از تدریس:
 : :فعالیت های بعد از تدریس

 پرسش و پاسخ

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و فعالیت های 

 تکمیلی

انواع حالتهای غیرطبیعی 
EEG 

 5 پاورپوینت استاد سخنرانی ادراک شناختی  را نام ببرد EEGانواع حالتهای غیرطبیعی 

آزمون عملی پایان بخش و 

 آزمون آسکی

 فعالیت کند

 

ا نام ببرد و تشخیص انواع فعالیتهای کند ر

 دهد

-روان

 حرکتی 

عادی 

 شدن

 -پاورپوینت استاد سخنرانی

مشاهده نمونه 
EEG 

2 

 غیرطبیعی بودن دامنه

 

 انواع حاالت غیر

 طبیعی دامنه را نام ببرد و تشخیص دهد-

-روان

 حرکتی 

عادی 

 شدن

 استاد سخنرانی
 2 پاورپوینت

EEG ایزوالکتریک 
EEG د و ایزوالکتریک را تعریف کن

 تشخیص دهد

-روان

 حرکتی 

عادی 

 شدن

 -پاورپوینت استاد سخنرانی

مشاهده نمونه 
EEG 

2 

افزایش موضعی در فعالیت 
EEG 

را  EEGمفهوم افزایش موضعی در فعالیت 

   توضیح دهد
 ادراک شناختی 

 -پاورپوینت استاد سخنرانی

مشاهده نمونه 
EEG 

2 

 الگوهای دوره ای
را نام ببرد و  انواع الگوهای دوره ای

 تشخیص دهد 

 -روان

 حرکتی

عادی 

 شدن

 -پاورپوینت استاد سخنرانی

مشاهده نمونه 
EEG 

2 

 2 -پاورپوینت استاد سخنرانیعادی  -روان کومای آلفا را تعریف کند و تشخیص دهد کومای آلفا



 

 

مشاهده نمونه  شدن حرکتی
EEG 

 کومای تتا
کومای تتا آلفا را تعریف کند و تشخیص 

 دهد

 -روان

 حرکتی

عادی 

 شدن

 -پاورپوینت استاد سخنرانی

مشاهده نمونه 
EEG 

2 

 کومای بتا

 

کومای بتا آلفا را تعریف کند و تشخیص 

 دهد

 -روان

 حرکتی

عادی 

 شدن

 -پاورپوینت استاد سخنرانی

مشاهده نمونه 
EEG 

2 

 کومای دوکی
کومای دوکی را تعریف کند و تشخیص 

 دهد

 -روان

 حرکتی

عادی 

 شدن

 -پاورپوینت استاد نرانیسخ

مشاهده نمونه 
EEG 

2 

در برخی  EEGالگوهای 

 شرایط اختصاصی

 

را در انسفالیت حاد، سکته  EEGالگو های 

 -مغزی،انسفالوپاتی های متابولیک

جاکوب،  -توکسیک، بیماری کروتز فلد

ایسکمیک -انسفالوپاتی هیپوکسیک 

(HIE) پان انسفالیت اسکلروزان تحت حاد ،

(SSPE)، بیماری آلزایمر را تشخیص دهد 

 -روان

 حرکتی

عادی 

 شدن

 استاد سخنرانی

 -پاورپوینت

مشاهده نمونه 
EEG 
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