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 فیزیولوژی اعصابساعتی  ٢جلسه ی  ١٦برای یک دوره درس کامل، برای مثال: )   

 
 بینایی سنجی -کارشناسی تحصیلی: رشتهو مقطع       بینایی سنجی گروه آموزشی: علوم توان بخشی    دانشکده:

 ۲ تعداد واحد:        فیزیولوژی اعصاب نام درس: 
  عملی -نظری  د:وع واحن

 تشریح عمومی و اعصاب –یزیولوژی عمومی پیش نیاز: ف
 ساختمان ابن سینامکان برگزاری:                         زمان برگزاري كالس:

  عزیزیدکتر  مسئول درس:  تعداد دانشجویان:
  مهتاب روحی عزیزی دکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:
 و بروز رفتار نسانا مرکزی و محیطی های عصبی آشنایی با عملکرد دستگاه 

 
 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 و عملکرد بخش های مختلف آنشناخت کامل و دقیق دستگاه های عصبی 
 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای است تر  نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف كهاست  هدف كلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

که در است ویژه  تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی اصلی برنامه را نشان می دهد.
 .(اندواقع همان اهداف رفتاری 

 سیناپس ها و انتقال دهنده های عصبی و برخی بیماری ها ٬سازمان بندی و عملکرد سیستم عصبی  -١
 نخاعی -و مایع مغزی  مغزیمتابولیسم و جربان خون   -۲
 پردازش اظالعات و پالستیسیته ٬مدارهای نورونی٬سیستم عصبی حسی -٣
 درد و درجه حرارت( ٬فیزیولوژی حس های پیکری )المسه -٤
 فیزیولوژی حس های پیکری  -۵
 ه های قاعده ای مخچه و عقد ٬قشر مغز و ساقه مغز ٬اعمال حرکتی شامل نقش نخاع و رفلکس های نخاعی -٦
 یادگیری و حافظه ٬اعمال عالی قشر مغز شامل اعمال فکری -۷
 دستگاه لیمبیک و هیپوتاالموس ٬هیجان  -٨
 صرع( ٬خواب و بیداری ٬حاالت فعالیت مغز )امواج مغزی -٩

 دستگاه عصبی خودمختار و بخش مرکزی غدد فوق کلیوی -١٠
 فیزیولوژی حواس ویژه و تعادل   -١١

 تدریس: هایشیوه
    سخنرانی برنامه ریزی شده   ■سخنرانی

 ■پرسش و پاسخ
 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

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

 
 

 
 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس
 بط با هر جلسهمطالعه مطالب مرت

نسبت به اصول و عملکرد سیستم عصبی مرکزی و محیطی در پایان این دوره  از دانشجو انتظار می رود درنهایتا 
رابطه با حس های پیکری و مرکزی و تا حدودی حرکت و برخی مکانیسم های عصبی مانند هوشیاری، حافظه، 

 یادگیری و هیجان آگاهی پیدا کند. 
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 وسایل کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اسالید  خته و گچت  ■وایت برد
 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 
 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ٨٠ آزمون پایان ترم ■   نمره درصد ---آزمون میان ترم  
 نمره درصد ٥ال در کالس شرکت فع■     نمره درصد-١٥--انجام تکالیف ■ 

استفاده از آموزش مجازی جهت بخش های تکمیلی پیشرفته به منظور بهره گیرری بهترر از –ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )
 منابع درسی

 
 نوع آزمون

  ▄ غلط -صحیح جور کردنی       ▄ ایچندگزینه       ▄ پاسخ کوتاه     ▄ تشریحی
 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  
 :: )لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -
 چاپی 

 
 اینترنتي 

 
 

 منابع فارسي:
 فیزیولوژی پزشکی گایتون  -١: چاپی 

 کلیات فیزیولوژی پزشکی گانونگ  -۲                               
 

 اینترنتي 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی
 

 جلسه
 

 استاد مربوط عنوان مطالب

متابولیسم نورون ها و ، جربان خون مغزی، مقدمه ای بر نورون ها و نوروگلیاها ١
 نخاعی-مایع مغزی

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی فیزیولوژی سلول های عصبی و عملکرد آنها ٢

و  ل پیام های عصبیو نقش آنها در انتقا، انتقال دهنده های عصبی انواع سیناپس ٣
  بیماری ها

 دکتر عزیزی

 دکتر عزیزی مدارهای نورونی و پردازش اطالعات و یکپارچگی عصبینوروپالستیسیته،  ٤

 دکتر عزیزی فیزیولوزی سیستم حسی پیکری ۵

 دکتر عزیزی درد و درجه حرارت ٦

 دکتر عزیزی عملکرد نخاع و  رفلکس های نخاعی ۷

 دکتر عزیزی و مغز میانیفیزیولوژی تنه مغزی  ٨

 دکتر عزیزی فیزیولوژی عقده های قاعده ای و تاالموس ٩

 دکتر عزیزی فیزیولوژی مخچه ١۰

 دکتر عزیزی کنترل تعادل و حرکات وضعی ١١

 دکتر عزیزی و صرع و خواب فیزیولوزی قشر مغز، امواج مغزی ١٢

 دکتر عزیزی (حافظه و یادگیری و هیجان )سیستم لیمبیکاعمال فکری،  ١٣

 دکتر عزیزی ، بخش مرکزی غدد فوق کلیویسیستم عصبی خودمختار ١٤

 دکتر عزیزی فیزیولوژی حس های ویژه )بینایی، بویایی و چشایی( ١۵

 دکتر عزیزی ادامه فیزیولوژی حس های ویژه )شنوایی و تعادل(، حس های وضعی ١٦

 


