
  گروهحوزه مدیریت 

 نشانگر
  وضع موجود

  دو سالهدف تا پایان 
زمان تحقق 

  هدف

  توضیح

بر اجراي برنامه هاي  نظارت

  مدیریتی گروه

 ها برنامه  اجراي بر کافی نظارت گروه در

ی شد و یا به صورت پراکنده نم اعمال

  .انجام  می شد

 مستمري نظارت آینده سال دو در رود می انتظار

  .شود اعمال گروه مدیریتی هاي برنامه بر

بصــــــورت 

ادواري هر دو 

ــان  ــاه از زم م

 تدوین برنامه 

  .گزارش گیري از مسئولین  برنامه ها و دروس به صورت دو ماهانه با توجه به برنامه تدوین شده 

 تصمیم گیري هاي گروه

برنامه هاي تشکیل شورا هاي گروه به    

  شکل موردي 

 کارشناسی صورتدرهر فیلد ب اساسی تصمیمات

شوراهاي  . شود جامهمکاران  ان با مشورت و

گروه به صورت منظم ماهیانه تشکیل و مصوبات 

  ..آن به جدیت پیگیري گردد

در طول دوره 

تحقق اهداف 

پیگیــري مــی 

  .گردد

با حضور اکثریت  جلسه شوراي گروههرماه ازحدود دوسال قبل بصورت منظم وپیوسته آخرین پنجشنبه  در گروه

  در این جلسات مسئول  هر قسمت گزارشی از. دستور کار جلسه ازقبل تعیین می گردد. همکاران  تشکیل می شود 

  . شود  شکیل می برحسب مورد تهر ماه نیز در و پژوهشی کمیته هاي آموزشی.ارائه می نماید کار خود

 .دگزارش مکتوب جلسات به رئیس  محترم دانشکده منعکس می شو

توسعه توانمندیهاي اعضاي 

  گروه

 کارگاههاي در دلخواه بصورت گروه اعضاء

 دش می برگزار EDC توسط که توانمندي

  .کردند می شرکت

 سازي توانمند کارگاههاي دوره هر ابتداي در

 اساس بر و اعالم EDC به علمی هیئت اعضاء

 شرکت آن در مشخص زمانبندي برنامه یک

  . نمود خواهند

در طـــــول   

  دوره 
اعضاي هیئت علمی گروه جهت افزایش توانمندهاي خود و مهارتهاي آموزشی و پژوهشـی موظـف بـه شـرکت در      

اطـالع رسـانی از طریـق ایمیـل     . کارگاه هاي آموزشی و پژوهشی اعالم شده در دانشگاه و یا سایر مراکز  می شوند

در ایـن مـدت    . ده شرکت مـی نماینـد  همکاران صورت گرفته و با هماهنگی هاي انجام شده در کارگاه هاي یاد ش

  .وپرونده دونفر هم درجریان رسیدگی است. دونفر ازهمکاران به مرتبه استادي ودانشیاري ارتقائ یافتند

  یآموزشمنابع 
 آموزشی منابع با ارتباط در خاصی سیاست 

  . شتندا وجود گروه در

 ازطریقانتظار می رود منابع آموزشی گروه 

  .دبیرخانه شوراي آموزش اعالم گردد

گروه بر اساس درخواست و نیاز  اعضاء اقدام به معرفی و تامین منابع آموزشی مورد نیاز نمود در همین رابطه با تهیه   ماه  12 

  .این نیاز عملی گردیدوتجهیز کتابخانه گروه از منابع آموزشی و رفرانس هاي معتبر  يو خرید تعداد



 )کارآموزي(حوزه برنامه آموزشی 

 نشانگر
 وضع موجود

 هدف تا پایان دو سال
زمان تحقق 

 هدف

 توضیح

 اهداف آموزشی

هرماه پس از معرفی اکسترن به بخش بر  -1

اساس برنامه مدون درسهاي نظري تدوین 

  .دیو توسط اعضاء هیئت علمی ارائه می گرد

 

بیماریهاي مغز و معاینه عالئم ونشانه هاي آشنایی با  -1

  اعصاب

بیماریهاي شایع روش هاي تشخیصی ودرمانی آشنایی با  -2

 مغز و اعصاب 

 آشنایی با اورژانس هاي شایع مغز و اعصاب -3

 سه ماه 

درابتـداي سـال تحصـیلی براسـاس      گـروه کارآموزي برنامه 

  .اعالم می گرددواصالح تدوین کوریکولوم آموزشی 

اطالع رسانی و 

پایش برنامه 

 آموزشی

کوریکولوم درس یک هفته قبل از آغاز دروه از طریق 

  .سایت دانشکده پزشکی به اطالع کارآموزان می رسد 

برنامه عملی ، راند بخش ، گراند راند ، کشیک ، 

درمانگاه ، یادگیري مهارت هاي بالینی روز اول ورود 

به بخش طی یک کالس توجیهی به اطالع کارآموز 

 می رسد 

  س بر اساس برنامه طرح درستنظیم درو-1

  تنظیم کشیک ها بر اساس برنامه طراحی شده -2

  موظف بودن اکسترن ها جهت حضور در گزارش صبحگاهی -3

 –گراند راند    -کار آموز موظف به حضور در راند بخش -4

 درمانگاه و مرکز یادگیري مهارتهاي بالینی می باشد 

پس از تشکیل جلسه توجیهی بر اساس کتابچه هـاي طـرح     شش ماه 

این کتابچـه  . درس اهداف آموزشی اکسترنی انجام می گیرد

. ها بر اساس عناوین دروس نظري تهیه و در گروه قـرار دارد 

هر دانشجو موظـف  .و به اطالع دانشجویان رسانده می شود 

  . به تکمیل الگ بوك در طول دوره می باشد

   

هاي آموزش برنامه 

 بالینی

  حضور در کالسهاي تئوري-1

  حضور در درمانگاه-2

  حضور در راند بخش  -2

 حضور در گراند راند  -3

 حضور در مرکز مهارتهاي بالنی  -4

 

 .اجرا می شود هر روز حضور در گراند راند

جهت نحوه  حضور در مرکز مهارتهاي بالینی هرروزحضور در درمانگاه 

  معاینه عصبی و اجراي آن روي بیمار نما 

 

 سه ماه 

هر روز پس از کـالس نظـري حـداقل دو بیمـار بسـتري در      

و دانشـجویان از  . بخش براي دانشجویان معرفـی مـی شـود   

نزدیک با نحوه معاینه عصبی و یافته هـاي نورولـوژي آشـنا    

  .می شود 

دانشجویان هر روز پس از راند بخش در درمانگاه نورولـوژي   سه ماه کار آموزان در طول دوره همراه با اتندینگ مربوطه در درمانگاه ژنرال ، دوره همراه اتندنیک مربوطه در ااکسترن در طول -1برنامه هاي آموزش 



 

  مغز و اعصاب شرکت می نماید  عمومی درمانگاه سرپایی

، رکز یادگیري مهارتهاي بالینی روي بیمارنما در م-2

 معاینه عصبی را فرا می گیرد

MS  استروك ، نوروموسکوالر، اختالالت حرکتی ، صرع ، سردرد ،

 شرکت نمایند 

بیمارستانهاي کاشانی و الزهرا  شرکت نموده و هـر دانشـجو   

موظف به تهیه شرح حال از بیماران سـرپائی و ارائـه آن بـه    

دانشجویان انواع بیماریهاي آموزشی  .استاد مربوطه می باشد

درمانگاه را در الگ بوك خود ثبت نموده و به امضـاء اسـتاد   

 .می رساند

 آموزش جنرال

راند بخش ، گراند راند ، معرفی بیماران بستري الزام 

اکسترن به گرفتن شرح حال بیماران بستري ، گراند 

 راند 

  تامین هزینه بیمار نما -1

 شرکت در معرفی بیماران ارجاع شده از مطب -2

 شش ماه 
جهت تقویت آموزش جنرال نورولوژي دانشجویان موظف به  

  .تهیه شرح حال از بیماران می باشند 

 

کیفیت آموزش 

 کارآموزان

گراند راند ، معرفی بیمار در کالس همراه با بحث 

بیماران معرفی عالئم و نشانه ها بحث و بررسی 

 بیماران سرپایی در درمانگاه 

شرکت فعال اتندینگ  با سیاست گروه در مورد تقویت کیفیت آموزش

  مربوطه در کالسهاي عملی و راند بخش و گراند راند

بـراي دانشـجویان فـیلم هـاي     جهت تقویت کیفیت آموزش  سه ماه    

آموزشــی از انــواع عالئــم عصــبی درطــول دوره و در زمــان 

 .مناسب نشان داده می شود

 اخالق پزشکی

در شرایط فعلی برنامه مدونی در ارتباط با تقویت 

 .مباحث اخالقی و حرفه اي در گروه ارائه نمی شود

  : استفاده از روش هاي مختلف و مناسب آزمون هاي تئوري و عملی

  در کالس تئوري -1

  در درمانگاه   -2

 بر بالین بیمار در بخش -3

 یکسال  
جهت تقویت مباحث اخالق و حرفه اي گـري در کـارآموزان   

در ارتباط با بیمار مطالـب الزم توسـط اسـاتید در پایـان هـر      

 .درس اشاره می گردد

 ارزشیابی کارآموزان 

 شفاهیدر پایان هر دوره با استفاده از آزمون کتبی و 

 .گرفت اکسترن ها مورد ارزیابی قرار می 

  .بطور مستمر انجام گیرددرطول دوره ارزیابی اکسترن -1

مرکز مهارت هاي در OSCEدرپایان دوره به صورت  آزمون شفاهی-2

 .انجام گیردبالینی 

دانشجو موظف است پس از پایان یک ماه امتحان نظـري و    ماهیانه 

عملی بدهد امتحان  عملی در مرکز مهارتها و بـا اسـتفاده از   

 .بیمار نما و یا شرح حال هاي طراحی شده انجام می گیرد



 )کارورزي(حوزه برنامه آموزشی  

 توضیح زمان تحقق هدف هدف تا پایان دو سال وضع موجود نشانگر

 آموزشیاهداف 

  تنظیم كشیك ھا ماھیانھ  -١

 شركت در كالسھاي توجیھي  -٢

شركت در كالس تئوري مربوط بھ  -٣

 كارورزان 

 

  معاینھ سیستم عصبی با نمایش فیلم واسالید آشنایي با -١

 .آشنایي با درمان بیماریھاي شایع مغز و اعصاب -٢

 آشنائي با اورژانس ھاي داخلي مغز و اعصاب  -٣

  

  یک ماه

کارورزان موظف هستند بصـورت فعـال در رانـدهاي     

 . آموزشی شرکت نمایند

اطالع رسانی و پایش 

 برنامه آموزشی

برنامھ درس قبل از آغاز دوره بھ  -١

  .اطالع كارورزان مي رسد 

برنامھ كشیك ھا قبل از آغاز دوره بھ  -٢

 .اطالع كارورزان مي رسد

 

  تنظیم دروس براساس برنامھ طرح درس  -١

 تنظیم كشیك ھا بر اساس برنامھ طراحي شده  -٢

 شش ماه       
در زمان کشیک کارورز در کنار دسـتیار در اورژانـس    

کارورز به اتفاق دستیار هر روز قبـل  . آموزش می بیند 

از ویزیت اتندینگ موظف به اخذ شرح حـال و معاینـه   

 .بیماران و پیگیري روند درمان آنها می باشد 

ش برنامه هاي آموز

 بالینی

  

  شركت در راند بخش وگراند راند -١

 شركت در درمانگاه  -٢

 شركت در راند اورژانس -  -٣

  انتظار شركت كارورزان در گزارش صبحگاھي  -١

انتظار شركت كارورزان بر حسب موردي در ژورنال  -٢

 .كالب

استفاده بھینھ از از اورژانس و ویزیت اورژانسھاي  -٣

 نورولوژي در معیت دستیاران و استاد

 

  

  سه ماه 

 

 آموزش کارورزان در بخش اعصاب به صورت آبشاري

بوده و در موارد خاصی کارورز موظف بـه ارائـه بحـث    

  .هاي آموزشی تعیین شده از سوي اتندینگ می باشد

 

برنامه هاي آموزش 

 سرپایی

ھاي عمومي و  شركت در درمانگاه -١

  نورولوژي تخصصي 

انتظار شركت كارورزان در درمانگاه جنرال  -١

 آموزش نسخھ نویسي بر حسب بیماري نورولوژي

سیاست گروه در مورد نحوه فعـال سـازي یـا تقویـت      ماه   شش

آموزش سرپایی از جمله تعداد و محل درمانگـاه هـاي   

 .استفاده ذکر شودمورد 



 آموزش درمان بیماران سرپایي -٢  

 آموزش اخذ شرح حال ومعاینھ -٣

انتظار شركت كارورزان در درمانگاه ھاي تخصصي  -۴

MS  و صرع و..... 

 آموزش جنرال

  راند بخش جنرال مغز و اعصاب -١

 گرفتن شرح حال -٢

 

 

انتظار گرفتن  شرح حال كامل ومعاینھ استانداردحداقل  -١

  عدد بعد از پایان دو دوره ٢

 كبو گالدرثبت بیماران معاینھ شده در طول دوره  -٢

 فیلم ھاي آموزشي و ویدئویي بھ كارورزان مشاھده  -٣

  معاینھ بالینيآموزش صحیح  -۴

 آموزش نحوه درمان بیماریھاي شایع نورولوژي -۵

 سھ ماه 

گروه در این مـدت سـعی در تقویـت آمـوزش جنـرال      

 .کارورزان با استفاده از امکانات موجود نموده است 

 اخالق پزشکی

ھیچ برنامھ خاصي در این زمینھ اجرا 

  .نمي شد 
بیمار انتظار مي رود كارورز روش صحیح برخورد با  -١

  .را در طول دوره كسب كند 

انتظار مي رود كارورز روش صحیح برخورد با استاد  -٢

 .و دستیاران و پرستاران را كسب كند 

پیشنھاد مي شود از گروه اخالق پزشكي جھت ارائھ  -٣

 .مباحث اخالق پزشكي بھ كارورزان بھره گرفتھ شود 

آموزش نحوه گرفتن شرح حال با حفظ حریم   شش ماه

 خصوصي بیمار 
آموزش نحوه توصیف بیماري براي 

 بیمار و ھمراھان 
آموزش صحیح نحوه برخ�ورد ب�ا اس�تاد و دس�تیاران     

 و پرستاران

 ارزشیابی  کارورزان

  بر اساس حضور در كشیك ھا  -1

 براساس حضور در كالسھاي تئوري -2

بر اساس حضور در راند بخش و  -3

 درمانگاه 

براساس نحوه گرفتن شرح حال و  -4

 معاینھ 

براساس نحوه برخورد صحیح با  -5

 بیماران و پرسنل و استاد و دستیاران 

انتظار مي رود بعد از پایان دوره كارورز قادر بھ  -١

  .گرفتن شرح حال و معاینھ صحیح از بیماران باشد

انتظار مي رود كارورز نحوه برخورد با بیماران  -٢

 سرپایي و اورژانس نورولوژي را بداند 

انتظار مي رود كارورز از درمانھاي رایج در  -٣

 .نورولوژي اطالع داشتھ باشد

 شش ماه   

گروه در پایان  یکماه از کارورزان امتحـان نظـري بـر    

اساس  دروس ارائه شده در طول دوره بـه عمـل مـی    

 آورد



 )دستیاري تخصصی(ی آموزشحوزه برنامه 

 نشانگر
  وضع موجود

  دوسالهدف تا پایان 
زمان تحقق 

  هدف

  توضیح

  و شرح وظایف اهداف آموزشی
اهداف آموزشی به صورت مشخص و مدون در 

  .اختیار گروه نبود

دستیابی به اهداف کریکولوم جدید اموزشی 

  وزارت بهداشت

گروه با تکمیل دفترچه دستیاري اهداف آموزشی مرتبط با دستیاري  .  سال 2

  . را اجرا می کند

اطالع رسانی و پایش برنامه 

  یآموزش

برنامه هاي آموزشی گروه ماهیانه توسط  

  . می گردد اعالممسئول دستیاري تهیه و 

توجیه دستیاران در مورد شرح وظایف 

اهداف اموزشی در ابتداي هر سال 

پایش برنامه هاي اموزشی هر  تحصیلی و

ماه در جلسات شوراي گروه توسط کلیه 

  اساتید گروه

  شش ماه  

هر دستیار در طول دوره در سرویس هاي مختلف انجام وظیفه مـی   

نماید دستیار موظف به یادگیري آموزش هاي الزم در هر سطح مـی  

  .دستیار موظف به ثبت اطالعات در الگ بوك می باشد. باشد 

 برنامه هاي آموزش بالینی

اموزش در قالب کالس هاي تئوري روزانه و گزارش 

  صبحگاهی هفتگی 

  راند بخش بصورت روزانه .

  ژورنال کالب هفتگی 

  و برنامه هاي آموزشی پاراکلینیک بصورت روزانه

 و صرع  فعال کردن درمانگاه هاي تخصصی

نوروماسکوالر  استروك و اختالالت حرکتی و

  .از جمله اهداف گروه است  MSو 

بخش  موزش عملی دستیاران ارشد در آ

الکترودیاگنوستیک در فیلدهاي 

EMG,NCV,EEG,   و اکوداپلر   

  یکسال  

دستیاران موظف به ارائه گزارش صبحگاهی معرفی بیماران آموزشـی  

و ارائه مقاالت ژورنال هاي معتبر هستند دستیار موظف به راند بخش 

 .ت پرونده هاي بیماران به صورت روزانه می باشد و تکمیل مستندا

  برنامه هاي آموزش سرپایی

در هرروزسال اول وارشد دستیاران  حضور 

بر اساس  ي جنرال وتخصصی درمانگاه ها

  ما هیانهبرنامه 

انتظار می رود دستیاران به صورت 

تري در سطوح مختلف در درمانگاه فعال

ثبت  تشکیل پرونده و باحضوریابند و 

سبب ارتقائ بیماران وپیگیري شرح حال 

اپـی لپسـی    و  MSدرمانگـاه هـاي تخصصـی     فعال کـردن گروه با    چهار ماه  

اختالالت حرکتی  استروك ، ،نوروماسکوالرونیزافزودن کلینیک هاي 

جهت تقویت آموزش سرپایی دستیاران تالش می  سرگیجه وتعادلو 

  .کند 



   .شوند خود آموزش سرپایی

  آبشاري آموزشاحیا نمودن 

به دستیاران  3و  2سال  آموزش دستیاران

پایین تر و کارورزان ، برگزاري برخی از 

  4کالس هاي تئوري توسط دستیاران سال 

 4و3 فعال نمودن حضور دستیاران سال

سال در بخش جهت اموزش دستیاران 

  پائین هاي 

  سه ماه   
تفویت آموزش دستیاران به صورت آبشاري و تحت نظارت اتندینگ  

  صورت می گیرد

  دستیاران آموزشکیفیت 

با شرکت در کالس هاي آموزشی دستیاران  

 . نمودندبرنامه هاي خود را پیگیري می 

موزش عملی در درمانگاه آفعال کردن 

  هاي تخصصی 

در  EMG-NCV-EP آموزش عملی 

  الکترودیاگنوز بخش 

  ،TCDوداپلر  آموزش اکو

آموزش تئوري و اموزش درمانگاه جنرال  

  MSو فوق تخصصی صرع  و 

  چهار ماه  

جهت تقویت کیفیت آموزش براي حفظ و بهبود وضعیت دستیاران در 

آزمون ارتقا هر ماه فصلی از کتاب مرجع تعیین و در پایان ماه از آنهـا  

  .امتحان به عمل می آید 

 اخالق پزشکی

استفاده از اساتید گروه اخالق پزشکی   .هیچ برنامه اي وجود نداشت  

جهت  اموزش تئوري و عملی مفاهیم 

  اخالق پزشکی و اخالق حرفه اي  

  

  یک سال  
گروه با استفاده از اساتید گروه اخالق پزشکی خصوصا جنـاب آقـاي    

دکتر شمس جهت تقویت مبانی اخالق و حرفـه گـري دسـتیاران در    

 .زمنیه هاي درمانی و پژوهشی به اهداف مربوطه می رسد

  ارزشیابی دستیاران 

در پایان یکسال دستیاران با شرکت در 

  .گرفتندامتحانات ارتقاء مورد ارزیابی قرار می 

و  OSCEعملی با روش هاي  ارزشیابی

Mini CEX درهرترم  

دوره  زمون کتبیآبا هر ماه ارزشیابی تئوري  

  اي

  یکسال 
گروه با استفاده از آزمونهاي تئوري ماهیانه و نیز بـا اسـتفاده از روش   

در کالس هاي معرفی بیمار اقـدام بـه ارزشـیابی     Mini CEX هاي 

  .دستیاران به صورت مستمر می نماید



 )دستیاري فوق تخصصی(ی آموزشحوزه برنامه 

 نشانگر
  وضع موجود

  دو سالهدف تا پایان 
زمان تحقق 

  هدف

  توضیح

تعداد دستیار در رشته 

  هاي فوق تخصصی

  در حال حاضر وجود ندارد

فلوشیپ صرع در تهران تصویب شده است که در 

  .فلو شده است دوسال اینده درخواست 

  )تصویب شده است(فلوشیپ صرع  - 1

    MSتصویب فلوشیپ -2

  تصویب فلوشیپ استروك-4

  سال 1

  

  

  

. ینده است آها ي فلوشیپ در  سال دوسیاست گروه تصویب 

در حال حاضر فلوشیپ صرع مراحل نهائی را میگذراند و 

  .داشت خواهدرافلو دو سال اینده اولین سال گرفتن 

  اهداف آموزشی

در حال حاضر در رشته نورولوژي فلوي فوق 

تخصصی نورولوژي در دانشگاه علوم پزشکی 

  .اصفهان راه اندازي نشده است 

دستیار داخلی اعصاب در  سال فلوشیپ همراه با1در مدت -1

  ..گرفتن شرح حال همراه با اتند خواهند بود

در این مدت در روند و جریان مستقیم درمان بیماران صرع  -2

  .قرار خواهند گرفت

در هنگام عمل جراحی در اتاق عمل جراحی فلوشیپ خواهد  -3

  .بود

در هنگام تست وادا براي تعیین حافظه فلوشیپ در روند ان -4

  واهد گرفتقرار خ

بیماران صرع غیر قابل کنترل به صورت خاص همراه با -5

  .دستیار داخلی اعصاب و فلو شیپ بحث خواهد شد

  سال 2

کریکولوم برنامه اموزش صرع به وزارت بهداشت ارسال شده 

  .است 

اطالع رسانی و پایش 

  یآموزشبرنامه 

  
  

  
  .اهداف در کریکولوم ذکر شده است

سیاسـت گــروه در مـورد میــزان درگیـر شــدن دســتیاران در        .  برنامه هاي آموزش 



 گرافی  در هنگام عمل جراحی در صورت نیاز به کورتیکو-3 بالینی

  .فلو شیپ شرکت خواهد داشت

  .در هنگام تست وادا فلوشیپ حضور خواهد داشت -4

فلو شیپ و  MRIدر هنگام کمیسیون جراحی و بررسی -5

  دستیار حضور خواهند داشت

صبحگاهی، رانـد بخـش، گـزارش مـوردي، ژورنـال       گزارش

 .ذکر شود... کالب و 

برنامه هاي آموزش 

  سرپایی

در درمانگاه صرع فوشیپ همراه با دستیار حضور -1  

  خواهند داشت 

فلوشیپ صرع در درمانگاه روانپزشکی حضور خواهند  -2

  .داشت

  

  

سیاســت گــروه در مــورد نحــوه مشــارکت دســتیاران فــوق  

  .سرپایی ذکر شود آموزشتخصصی در 

 آموزشاحیا نمودن 

  آبشاري

فلوشیپ موظف است اموزش دستیاران را تا حدودي متقبل -1  

  .کند 

دستیاران سال باالتر موظف خواهند بود که به دستیاران  -2

  .پائین تر اموزش دهند 

  .دستیاران نیز موظف به اموزش به کاراموزان خواهند شد -3

  

 آمـوزش سیاست گروه در مورد نحوه فعال سازي یـا تقویـت   

  .دستیاران به رده هاي پایین تر ذکر شود

  دستیاران آموزشکیفیت 

اموزش همراه با فلو دستیار شرکت خواهد  در تمام موارد-1  

کرد که از اخذ شرح حال تا در مان و پی گیري را شامل خواهد 

  .شد

  

براي حفـظ و بهبـود    آموزشسیاست گروه در مورد تقویت کیفیت 

  وضعیت دستیاران در آزمون هاي ارتقا ذکر شود



. ل از ارتقا گرفته خواهد شدبار ازمون هاي قب 4یا  3ساالنه  -2

 اخالق پزشکی

  
در تمام مراحل اموزش در باره تقویت مباحث اخالقی حرفه اي 

اموزش و پژوهش داده خواهد شد و در صورت لزوم در کالس 

  هاي فوق شرکت خواهند کرد 

  

  

  

گري  ايسیاست  گروه درباره تقویت مباحث اخالق و حرفه

و درمان  پژوهش، آموزشدر دستیاران فوق تخصصی در 

 .ذکر شود

  ارزشیابی دستیاران 

سیاست گروه بر این است که جدید ترین روشهاي اموزش هاي   

ئوري و عملی به کار گرفته شود و دستیاران و فلو مجبور به 

  .حضور در این کالس ها خواهند شد

  
هاي مختلف و متناسب سیاست  گروه درباره استفاده از روش

  .آزمون هاي تئوري و عملی ذکر شود



 درمانحوزه  

  توضیح  زمان تحقق هدف  دو سالهدف تا پایان   وضع موجود نشانگر

منابع 

  درمانی

در بیمارستانھاي   جنرا ل نورولوژیدرمانگاه -١

  الزھرا و كاشاني 

  در ھر دو مركز  MSتخصصی درمانگاه -٢

صرع در بیمارستان تخصصی درمانگاه -٣

  كاشاني

براي بیماران صرع  تخت 4با LTME    بخش-4

  در بیمارستان کاشانی  مقاوم

شامل سرویس (بخش الکترودیاگنوستیک  -5

هاي الکتروانسفالوگرافی ، الکترومایوگرافی  ، 

در بیمارستان الزهرا  ) اووك پتانسیل بینائی

  وکاشانی

کلینیک استروك شامل اکوداپلر رنگی عروق  -6 

 TCDسرویکال وترانس کرانیال داپلر

  واحد پالسما فرزیس در بیمارستان الزهرا -7

   4واحد مراقبت هاي ویژه بیماران استروك با -8

 تخت

بخش دي کلینیک براي پالس متیل پردنیزولون  -9

در بیماران مبتال به  ازقبیل پیشرفتھانجام روش هاي -1

   میاستنی گراویس

     در بخش الکترودیاگنوستیک الزهرا  BAERانجام   -2

بیماریهاي حرکتی و درمانگاه تخصصی -3

  بیماري پارکینسون و تزریق توکسین بوتولینیوم

سرگیجه و تعادل در واحد  کلینیک  -4

 )س(الکترودیاگنوستیک الزهرا

بیماران سرپایی  الکترونیکیپرونده هاي  تهیه مقدمات -5

  الزهرا و بستري دربخش اعصاب

مراکز الزهرا در SCUتخت هاي  تعداد افزایش-6

  تخت 10به حدود وکاشانی 

 تعداد تخت هاي بخش اعصاب دربیمارستانافزایش -7

  تخت 20و 30هاي الزهرا وکاشانی به ترتیب به 

 از جمله(در جراحی صرع  پیشرفته ایجاد درمان هاي -8

  ) اینترا کرانیال ریکوردینگ

ایجاد روشهاي تشخیصی پیشرفته شامل بیوپسی -9

  اعصاب محیطی سونوگرافیعصب و عضله و 

10-EEGجهت  پرتابلICU بیمارستان الزهرا و کاشانی   

 MSبخش  توسعه -11

  سال  2  
  :براي انجام این اهداف موارد زیر نیاز دارد 

  سونو داپلر عروق گردن -1

2-TCD  

وجود یک نفر هیات علمی در درمانگـاه نخصصـی   -3

  دمانس و اموزش وي در خارج از کشور یا ایران

آموزش رزیدنت ها و امکانات سخت افزاري و نـرم  -4

  افزاري

تعامل بین مسولین دانشگاه و بیمارستان در جهـت  -5

  افزایش فضا

بودجه کافی براي خریـد وسـایل تخصصـی سـونو     -6

  گرافی و بیوپسی و همچنین اینترا کرانیال

7- VEP  و انجامSingle fiber 

و  MSایجاد فضاي مناسـب بـراي ایجـاد بخـش     -8

  صرع

و یک دستگاه  EEGخرید دستگاه پرتابل و پرتابل -9

EMG  کامل  

  خرید دستگاه جدید پالسما فرز-10

پیگیـري دســتگاه آنژیــو گرافــی محیطــی بــراي   -11

  بیماران سکته مغزي



 

 

   

  بخش صرع توسعه-12

سطح سالمت سکته اجراي برنامه کشوري  ارتقاء  -13

  هاي مغزي 

در   کل  استروك ترومبوالیزیسپروتتنظیم -14

  بیمارستان الزهرا

اجراي برنامه نوتوانی و تقویت ارتباطات بین بخشی -15

  جهت نوتوانی بیماران سکته مغزي 

ترومبوالزیس وریدي تقریبا یک بیمار در هفته در  -16

   اورژانس بیمارستان الزهرا

)  SCU( فعال سازي واحد ویژه مراقبتهاي استروك  -17

   ICUدر 

( ارتقاء سطح خدمات درمانی بیماران استروك  -18

  )اهش مورتالیتی و موربیدیتی ک

اجراي برنامه پرونده الکترونیک در بخش داخلی  -19

   Pilotبعنوان بخش  بیمارستان الزهرا  اعصاب

 E LTMافزایش تختهاي بخش تخصصی صرع و  -20

  بیمارستان کاشانی در 

  بیمارستان کاشانی ICUدر  LTMEراه اندازي -21

  واحد پالسما فرزیس در بیمارستان کاشانی  -22

ارائه 

خدمات 

  درمانی

تعداد بیماران که نوار عصب و عضله در دو سال گذشته -1  

  .نفر می باشد 4500انجام داده اند 

شده اند  LTMEتعداد بیمارانی که در دو سال گذشته -2

  دو سال 

  

  

عضـاي  حضور کامل وموثر و فعال تمام اسیاست گروه 

  .است هیات علمی در عرصه هاي مختلف درمانی 



   

  .نفر بوده اند 550

دربیمارستان تعداد بیمارانی که در دو سال گذشته -3

جراحی عمل کاشانی به علت صرع مقاوم به درمان  تحت 

  .نفر می باشد 59شده اندصرع  

تعداد بیمارانی که در دو سال گذشته پالسما فرز شده  -4

  .نفر بوده اند 1000اند 

ه نوار مغزي روتین گذشتتعداد بیمارانی که در دو سال -5

  .نفر می باشد8000بیش از گرفته اند 

تحت  MSتعداد بیمارانی که در درمانگاه سرپائی  -6

  .نفر بوده اند 6000درمان قرار گرفته اند 

  

  دو سال

  

  دو سال -3

  

  دو سال -4

  

  دو سال -5

  

  دو سال -6

مشارکت 

در 

  درمان

  .مشارکت دارنددر تمام مراحل درمان 

  .مشارکت دارنددر تمام مراحل درمان 

  دو سال  
هـاي  فراینـد   موظفند درسطوح مختلـف در فراگیران  

  .حضور نماینددرمان ذکر 

تعامل 

هاي 

  درمانی

توسعه تعامل و همکاري متقابل با تمامی گروههاي   با گروههاي آموزشی بالینی  تعامل

آموزشی خصوصا چشم پزشکی ، گوش و حلق و بینی و 

جراحی اعصاب ، روانپزشکی و داخلی و قلب و طب 

  فیزیکی 

  دو سال  

سیاست گروه در مورد تعامل در درون گروه، بین گروه 

  .هاي سطوح مختلف بیمارستانی ذکر شودها و  یت



 پژوهشحوزه 

 نشانگر
  وضع موجود

  دو سالهدف تا پایان 
زمان تحقق 

  هدف

  توضیح

ی اعضاي هیات پژوهشفعالیت هاي 

  علمی

  گرفتن پایان نامھ رزیدنتي،اینترني -١

  گرفتن طرح ھاي پژوھشي در راستاي الین پژوھشي-٢

 مشاركت در نوشتن كتاب نورولوژي گروه  -١
  ارائھ مقالھ در كنگره ھاي داخلي و خارجي  -٢

  عدد 20هاي پژوهشی در راستاي الین پژوهشی طرح 

 ICMتهیه درسنامه  نورولوژي 

  عدد 40ارائه مقاله در کنگره هاي داخلی و خارجی 

ی پژوهشـ سیاست گروه در مورد تقویت فعالیـت هـاي     94. 6 

اعضاي هیات علمی  اعم از تالیف کتاب، مقالـه، طـرح   

رکـود   جلـوگیري از تحقیقاتی و راهنمایی پایان نامـه و  

و تقویت اجراي دستورالعمل علمی اعضاي هیات علمی 

  .ذکر شودها و بخشنامه ها 

ی اعضاي پژوهفعالیت هاي دانش 

 هیات علمی

جھت افزایش سطح و  EDCبا شركت در كارگاھھاي در -الف

  آموزشي–ارتقاي حیطھ اي پژوھشي 

بكارگاھھایي براي حفظ و شركت تمام اعضاي گروه در  -ب

  فردي  توانمندي ھاي  تقویت

تحقیقاتي مطھري و فرھنگي شھید در جشنوارهشركت  –ج

 رازي

  

برگزاري منظم گراند راندهاي آموزشی دانشجویان -

 پزشکی بر اساس بازخورد از دانشجویان 

سیاست گروه در مورد تشویق و هدایت اعضاي هیـات    94تا پایان سال  

اعم از   آموزشی در حوزه پژوهشفعالیت هاي به  علمی

تالیف کتاب، مقاله، طرح تحقیقاتی، راهنمایی پایان نامه 

 .و ارائه فرایند در جشنواره شهید مطهري ذکر شود

  ی دستیارانپژوهشفعالیت هاي 

شركت در طراحي و اجراءپایان نامھ ھا و طرح -١
 ھاي تحقیقاتي گروه

  ارائھ مقاالت در موارد محدود در كنگره ھاي كشوري-٢
  

  عدد  16تصویب پایان نامه رزیدنتی -

  عدد 6انجام طرح هاي تحقیقاتی با حضور رزیدنت  -

ی پژوهشـ گروه در مورد تقویت فعالیـت هـاي   سیاست   94. 7

دستیاران  اعم از تالیف کتاب، مقاله، طرح تحقیقـاتی و  

  .ارتقاي کیفیت پایان نامه ذکر شود

  ی کارورزانپژوهشفعالیت هاي 
سیاست گروه در مورد تشویق کارورزان براي مشـارکت    94.  8   شركت در طرح و اجراي پایان نامھ  فقط شركت در طرح و اجراي پایان نامھ 

ی گـروه  اعـم از  مقالـه، طـرح     پژوهشدر فعالیت هاي 



  .تحقیقاتی و ارتقاي کیفیت پایان نامه ذکر شود  

  پایان نامه 

  پایان نامھ ھاي منطبق با الین تحقیقاتي استاد راھنما 

  

پایان نامه ها به صورت مساوي بین همه همکاران  

  .تقسیم می شود

  عدد 14ایان نامه رزیدنتی پ

  عدد 20پایان نامه انترنی 

  

آخرین سه شنبه مـاه جلسـه شـوراي پژوهشـی     هرماه    94.9

درایـن جلسـه پروپـوزال هـا ي      .گروه تشکیل می شود 

پس .کارورزي ودستیاري مورد نقد وبحث قرار می گیرد

ازاصالح وتصویب صورت جلسه بـه معاونـت پژوهشـی    

جلسه دفاع ازپایان نا مه ها . منعکس می شوددانشکده 

    .می گرددبطورمنظم باحضورنماینده دانشکده تشکیل 

 فرصت مطالعاتی

– fellow shipفرصت مطالعات افراد گروه بصورت 

sabbatical leave   

  

گروه مصمم به تشویق همکارا ن به استفاده ازفرصـت     94تا پایان سال    یک نفر ژيفلوشپ اینترونشنال نورورادیولو

دراین رابطه بـا برخـی دانشـگا ه    .هاي مطالعاتی است  

وبرخی همکاران آماده اخـذ پـذیرش    معتبرمکاتبه هاي 

 .در فیلد هاي مورد نیاز گروه هستند

  همایش و سمینارهاي علمی

شركت اعضاي ھیئت علمي در سمینارھاي داخلي  -١
 و خارجي 

  اجراي كنگره ھاي علمي در گروه  -٢

منظم وپیوسته تعدادي از همکاران شرکت  -1

گنگره داخلی  نیزو   خارجی هاي گنگره در 

بازآموزي همراه با کسب امتیاز  سمینا رهاي  -2

 .هر ماه براساس برنامه تشکیل می شود

 EDCسمینار ها با هماهنگی  این برنامه -3

ومشارکت انجمن مغزواعصاب وبا حمایت 

بصورت مستمر انجام شرکت هاي داروئی 

 .میگیرد

اکثر سخنرانان این همایشها اعضاي هیئت  -4

برنامه  24برگزاري  - .علمی گرو هستند

  بازآموزي با شرکت کلیه اعضاء گروه 

94.8  

ــت برگــزاري  سیاســت  ــت و کیفی گــروه در مــورد کمی

همــایش و ســمینارهاي علمــی و تخصصــی گــروه در  

  .دانشگاه ذکر شود



  

  


