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 «باسمه تعالی»

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

  سرگیجه موضوع درس: ترم: پزشکیرشته تحصیلی: تعداد واحد: سرگیجهعنوان درس:  طرح درس جلسه شماره:

  آشنائی با سرگیجه وعلل ودرمان آناهداف کلی:
 واحد نورولوژی-شکی دانشجویان پز گروه آموزشی:

 دکتر عالیا سابریتدوین کننده:

 

نمایش فیلم مانور های تشخیصی و فعالیتهای حین تدریس: پرسش وپاسخ از دانشجویان درباره تعریف  سرگیجه و علل آنفعالیتهای قبل از تدریس:

 درمانی سرگیجه 

سط خود واجرای مانور هالپایک و اپلی تو پرسش وپاسخ :فعالیتهای بعد ازتدریس

 دانشجویان بر روی دوستان خود

 هدفهای رفتاری: رئوس مطالب )تحلیل محتوا(

 )فراگیران پس از پایان درس قادر خواهد بود( 

× استاد  نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 دانشجو

رسانه  -روشها

 وسیله

زمان 

 «دقیقه»

 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تکمیلی

 -استتتتتتتتتاد پرسش و پاسخ ادراك شناختی را تعریف کندسرگیجه  آشنایی با تعریف سرگیجه

 دانشجو

  1 پاورپوینت

 

آشنایی با اختالف سرگیجه حقیقتی و  آزمون کتبی و شفاهی پایان دوره

 غیر حقیقی

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی ادراك شناختی تفاوتهای سرگیجه حقیقی و غیر حقیقی را بداند

آشتنایی بتا مرتیر آناتومیتک متو ر در 

 رقراری تعادلب

 -استتتتتتتتتاد سخنرانی-پرسش و پاسخ  دانش شناختی اجزای مریر آناتومیک مو ر در برقراری تعادل را به ترتیب نام ببرد

 دانشجو

 2 پاورپوینت

آشنایی با تفاوتهای سترگیجه ميیيتی 

 و مرکزی

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی ادراك شناختی تفاوتهای سرگیجه ميیيی و مرکزی ذکر کند

شناخت ساختارهایی که اختالل آنهتا  

 منجر به سرگیجه ميیيی می شود

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی دانش شناختی می شود نام ببرد يیيیساختارهایی که اختالل آنها منجر به سرگیجه م

شناخت ساختارهایی که اختتالل آنهتا 

 منجر به سرگیجه مرکزی می شود

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی دانش شناختی ه سرگیجه مرکزی می شود نام ببردساختارهایی که اختالل آنها منجر ب

آشنایی با بیماریهتای عامتس سترگیجه 

 ميیيی

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی ادراك شناختی بیماریهای عامس سرگیجه ميیيی نام ببرد

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی اربردک شناختی البیرنتیت ها را ذکر کند انواع  وعالئم آشنایی با البیرنتیت ها

 2 پاورپوینت استاد نمایش فیلم -سخنرانی کاربرد شناختی و مانور تشخیصی آن راذکر کند BPPV عالئم BPPVآشنایی با 

 -استتتتتتتتتاد پرسش و پاسخ -سخنرانی کاربرد شناختی عالئم بیماری منیر راذکر کند آشنایی با بیماری منیر

 دانشجو

 2 پاورپوینت

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد شناختی عالئم نورونیت وستیبولر راذکر کند شنایی با نورونیت وستیبولر آ

آشتتتنایی بتتتا بیماریهتتتای عامتتتس 

 سرگیجه مرکزی

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد شناختی بیماریهای عامس سرگیجه مرکزی

آشنایی با تومور عصب وستیبولر و 

 عالئم آن

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی ادراك شناختی عصب وستیبولر را بشناسدو عالئم آن را ذکر کندتومور 
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  2 پاورپوینت دانشجو -استاد سخنرانی -پرسش وپاسخ دانش شناختی نیرتاگموس را تعریف واجزای آن را تشریح کند آشنایی  با تعریف نیرتاگموس 

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی دانش شناختی را نام ببردانواع نیرتاگموس  شناخت انواع نیرتاگموس 

آشتتتنائی ارزی نیرتتتتاگموس در 

 تعیین ميس ضایعه

بتواند بر اساس نوع و جهت نیرتاگموس ميتس ضتایعه را تشتخی  

 دهد 

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد شناختی

گرفتن شرح حال از بیمار مبتال بته 

 سرگیجه حقیقی

بتواند از بیمار مبتال به سرگیجه حقیقی شترح حتال مناستب را اخت  

 کند 

اجتتتتتتتترای  روان حركتي

 مرتقس

 2 پاورپوینت دانشجو -استاد بيث گروهی -سخنرانی

معاینه نورواتولوژیک بیمار دچتار  

 سرگیجه حقیقی

بتوانتتد در بیمتتار مبتتتال بتته ستترگیجه حقیقتتی معاینتته نورواتولوژیتتک 

 مناسب انجام دهد

اجرای  ن حركتيروا

 مرتقس

 3 پاورپوینت دانشجو -استاد بيث گروهی

معاینتته نورولوژیتتک بیمتتار دچتتار 

 سرگیجه حقیقی

بتواند در بیمار مبتال به سرگیجه حقیقی معاینه نورولوژیتک مناستب 

 انجام دهد

اجرای  روان حركتي

 مرتقس

 3 پاورپوینت دانشجو -استاد بيث گروهی

معاینتتته متتتدیکال بیمتتتار دچتتتار 

 سرگیجه حقیقی

بتواند در بیمار مبتال به سرگیجه حقیقی معاینه مدیکال مناسب انجام 

 دهد

اجرای  روان حركتي

 مرتقس

 3 پاورپوینت دانشجو -استاد بيث گروهی

آشتتتنایی بتتتا روی انجتتتام متتتانور 

 هالپایک

اجتتتتتتتترای  روان حركتي بتواند مراحس انجام مانور هالپایک را اجرا کند

 مرتقس

 3 پاورپوینت ستادا نمایش فیلم

آشتتنایی چنتتوننی تفرتتیر نتیجتته 

 مانور هالپایک

 -تجزیتتتتتته  شناختی بتواند نتیجه مانور هالپایک را تفریر کند

 تيلیس

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد شناختی ترت کالریک را بشناسد آشنایی باترت کالریک

آشتتنایی بتتا نيتتوه انجتتام ترتتت 

 کالریک

اجتتتتتتتترای  روان حرکتی ترت کالریک را در بالین بیمار انجام دهد

 مرتقس

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی

آشتتنایی بتتا نيتتوه تفرتتیر ترتتت 

 کالریک

تجزیتتتتتته و  شناختی بتواند نتایج حاصس از ترت کالریک را تفریر کند 

 تيلیس

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی

آشتتنایی بتتا روشتتهای تشخیصتتی 

 يیيیسرگیجه م

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد دانش روشهای تشخیصی سرگیجه ميیيی را نام ببرد

آشتتنایی بتتا روشتتهای تشخیصتتی 

 سرگیجه مرکزی

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد دانش روشهای تشخیصی سرگیجه مرکزی را نام ببرد

آشتتنایی بتتتا روشتتتهای تشتتتخی  

 نورینوم آکوستیک

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد دانش نوم آکوستیک را نام ببردروشهای تشخی  نوری

 2 پاورپوینت دانشجو -استاد پرسش وپاسخ-سخنرانیتجزیه  دانش بتواند یک اودیومتری طبیعی را با مشاهده آن شرح دهد  آشنایی باتفریر اودیومتری
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 تيلیس

تجزیه  دانش نیر را بشناسداودیو متری بیماری م آشنایی با اودیو متری بیماری منیر

 تيلیس

 1 پاورپوینت دانشجو -استاد پرسش وپاسخ-سخنرانی

آشتتتنائی بادرمتتتان هتتتر یتتتک از  

 بیماریهای مربب سرگیجه

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی ترکیب دانش درمان هر یک از بیماریهای مربب سرگیجه را ذکر کند

آشتتتنائی بتتتا درمانهتتتای عالمتتتتی 

 سرگجه حقیقی

 2 پاورپوینت استاد سخنرانی ترکیب دانش ای عالمتی سرگجه حقیقی را نام ببرددرمانه

 3 پاورپوینت استاد نمایش فیلم کاربرد دانش را بيورصيیح انجام دهد  مانوراپلی بتواند آشنائی بانيوه انجام مانوراپلی

آشتتتتنائی بااندیکاستتتتیون انجتتتتام 

 مانوراپلی

 1 پاورپوینت استاد سخنرانی کاربرد ارزشیابی را ذکر کند اندیکاسیون انجام مانوراپلیبتواند 

 نورولوژی امینوف منابع:

 

 دقیقه60مدت جلسه:  درمانناه -: کالس درسعرصه آموزش تاریخ تنظیم:

تقلیتد، اجترای مرتتقس، دقتت و » حیطهه روان حرکتهی: -3« ی گ اری، سازماندهی ارزشتها، درونتی شتدن ارزی هتادریافت، واکنش، ارز»حیطه عاطفی )نگرشی و...(:  -2« دانش، ادراك، کاربرد، تجزیه و تيلیس، ترکیب، ارزشیابی»حیطه شناختی: 

 «سرعت، هماهننی حرکات، عادی شدن

 


