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  فیزيوتراپی گروه آموزشی:                                                            علوم توانبخشی دانشکده:

  ارشدکارشناسی  تحصیلی: یرشتهمقطع و 

 هنوروفیزیولوژی پیشرفته عصب و عضلنام درس: 
 ندارد نیاز: پیش      نظری نوع واحد:                                         3 تعداد واحد:

 نالینآالس كمکان برگزاری:               ساعت:      شنبه4 زمان برگزاری كالس: روز:

 علی مدرس:دكترشبنم شاه اسماعیل ابراهیمیدكتر مسئول درس: نفر 5 تعداد دانشجویان:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

ن با تقابل آحركتی عصبی مركزی و مکانیسم عملکرد آن و ارتباط مبا ساختمان سیستم در این درس دانشجویان 

 سیستم حركتی محیطی، آشنا می شوند.

 هدف کلی: 

  م ستنقش آن در كنترل سیو سیستم حركتی عصبی مركزی  ساختار بخش های مختلف شناخت ویژگی ها و

 حركتی محیطی

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(

 رفلکس های نخاعی آشنایی با 

  عصب گیری اینترا و اكسترافیوزال آشنایی با 

  كنترل حركت درنقش دوك عضالنی آشنایی با 

  نقش گلژی تاندون در كنترل حركتآشنایی با 

  سیستم حركتی كورتیکالعملکرد آشنایی با  

  نقش مخچه در حركتآشنایی با 

  قاعده ایحركتی هسته های  ملکردعآشنایی با  

 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

یاااادگیری مبتنااای بااار   (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 (TBLتیم)

 -----------------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 
 

 و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(ظايف و

 توجه كافی به مطالب درسی در هر جلسه داشته باشند.

 در بحث های كالسی مشاركت فعال داشته باشد. 

 سؤاالت را به نحو صحیح پاسخ دهند
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 وسايل کمک آموزشی:  

 -سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(   پروژكتور اسالید تخته و گچ ایت بردو

 شیابی و درصد نمره: )از نمره کل(نحوه ارز

                      درصد نمره60آزمون پایان ترم

 درصد نمره40 كنفرانس، و حضور به موقع، شركت فعال در كالس

 

 نوع آزمون

  طغل -صحیح جور كردنی          ایچندگزینه       پاسخ كوتاه   تشریحی 

 سایر موارد )لطفا نام ببرید( 

  

 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه: 
 

  

1- Kandel ER, Mack S. Principles of neural science2014. 

2-Latash ML. Neurophysiological basis of movement. Champaign: Human Kinetics; 

2008. 

3- Lederman E. Neuromuscular rehabilitation in manual and physical therapies : 

principles to practice. Edinburgh: Churchill Livingstone; 2010. 
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  ه: شبنم شاه علی(استاد مربوط) ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه

 عنوان مطالب جلسه

 آشنایی با رفلکس های نخاعیمقدمه ای بر اصول كنترل حركت و  1

و  افیوزالعصب گیری اینتر انواع آن ها، سیناپتیك و، دی سیناپتیك و پلی رفلکس های مونو سیناپتیك 2

 ماسل اسپیندل

 و اسپاسم عضالنیبا تون عضله  این دو سیستم گاما و آلفا موتور نورون، ارتباط  3

4  رسپتورهای مفصلی و پوستی و خصوصیات آنها، ارگان گلژی تاندون  

 ضایعات كورتیکال قسمت حركتی، سیستم حركتی كورتیکال 5

 به تحریکات  خچه، چگونگی رسیدن تحریکات به مخچه، پاسخ های مخچهم 6

 ضایعات مخچه ارتباط مخچه با حركات،  7

 هسته های قاعده ای مغز، ارتباط این هسته ها با كنترل حركت، تخریب و ضایعات آن ها  8

 كنفرانس دانشجویی )بحث گروهی در مورد یك مقاله مرتبط با درس( 9

 انشجویی )بحث گروهی در مورد یك مقاله مرتبط با درس(كنفرانس د 10

 

 

 


