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دانشکده: علوم توانبخشی                                                           گروه آموزشی: فیزیوتراپی 

مقطع و رشتهی تحصیلی: کارشناسی ارشد 
نام درس: نوروفیزیولوژی پیشرفته عصب و عضله

تعداد واحد: ۳                                         نوع واحد: نظری     پیش نیاز: ندارد
زمان برگزاری کالس: روز: ٤شنبه      ساعت:            مکان برگزاری: تحصیالت تکمیلی

مدرس:دکترشبنم شاه علی مسئول درس: دکتراسماعیل ابراهیمی ۵ نفر تعداد دانشجویان:
شرح دوره: (لطفا شرح دهید)

در این درس دانشجویان با ساختمان سیستم حرکتی عصبی مرکزی و مکانیسم عملکرد آن و ارتباط متقابل آن با 
سیستم حرکتی محیطی، آشنا می شوند.

هدف کلی: 
شناخت ویژگی ها و ساختار بخش های مختلف  سیستم حرکتی عصبی مرکزی و نقش آن در کنترل سیستم  

حرکتی محیطی

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

آشنایی با رفلکس های نخاعی 

آشنایی با عصب گیری اینترا و اکسترافیوزال  

آشنایی با نقش دوك عضالنی در کنترل حرکت 

آشنایی با نقش گلژی تاندون در کنترل حرکت 

آشنایی با عملکرد سیستم حرکتی کورتیکال  

آشنایی با نقش مخچه در حرکت 

آشنایی با عملکرد حرکتی هسته های قاعده ای  

شیوههای تدریس:
پرسش و پاسخ سخنرانی برنامه ریزی شده سخنرانی

یادگیری مبتنی بر  (PBL)یادگیری مبتنی بر حل مسئله بحث گروهی
(TBL)تیم

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

وظایف و تکالیف دانشجو: (لطفا شرح دهید)
توجه کافی به مطالب درسی در هر جلسه داشته باشند.

در بحث های کالسی مشارکت فعال داشته باشد. 

سؤاالت را به نحو صحیح پاسخ دهند
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وسایل کمک آموزشی:  
سایر موارد  (لطفاً نام ببرید) - پروژکتور اسالید تخته و گچ وایت برد

نحوه ارزشیابی و درصد نمره: (از نمره کل)
آزمون پایان ترم۶۰درصد نمره                   

شرکت فعال در کالس و حضور به موقع، کنفرانس، ٤۰درصد نمره

نوع آزمون
صحیح- غلط جور کردنی         چندگزینهای      پاسخ کوتاه    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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جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس (استاد مربوطه: شبنم شاه علی) 

عنوان مطالب جلسه

مقدمه ای بر اصول کنترل حرکت و آشنایی با رفلکس های نخاعی ١

رفلکس های مونو سیناپتیک، دی سیناپتیک و پلی سیناپتیک و انواع آن ها، عصب گیری اینترافیوزال و 
ماسل اسپیندل

٢

گاما و آلفا موتور نورون، ارتباط این دو سیستم با تون عضله  و اسپاسم عضالنی ٣

گلژی تاندون ارگان، رسپتورهای مفصلی و پوستی و خصوصیات آنها   ٤

سیستم حرکتی کورتیکال، ضایعات کورتیکال قسمت حرکتی ٥

مخچه، چگونگی رسیدن تحریکات به مخچه، پاسخ های مخچه به تحریکات  ٦

ارتباط مخچه با حرکات، ضایعات مخچه  ٧

هسته های قاعده ای مغز، ارتباط این هسته ها با کنترل حرکت، تخریب و ضایعات آن ها  ٨

کنفرانس دانشجویی (بحث گروهی در مورد یک مقاله مرتبط با درس) ٩

کنفرانس دانشجویی (بحث گروهی در مورد یک مقاله مرتبط با درس) ١٠


