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واحدی( 3ساعتي برای یک درس  3جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:      
 

 جیبینايی سن -کارشناسیتحصیلی: یرشتهمقطع و ، علوم پايه توان بخشیگروه آموزشی: ،علوم توان بخشیدانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ     نظری ع واحد:نو   3تعداد واحد:       ،فیزيولوژی اعصابنام درس: 
 ساختمان ابن سینامکان برگزاری:      13 -15:30ساعت: شنبه   زمان برگزاری کالس: روز: 

 دکتر عزيزی  مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 شرح دوره: )لطفا شرح دهید(

 های عصبی مرکزی و محیطی  انسانآشنايی با عملکرد دستگاه 

 

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(

  دستگاه های عصبی و عملکرد بخش های مختلف آنانواع شناخت کامل و دقیق 

 

 اهداف بینابینی:)در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(
هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.  شکستن)منظور

 تری به نام اهداف ويژه است که در واقع همان اهداف رفتاری اند.(اهداف بینابینیقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی

 

 بخش تئوری

 1- فیزيولوژی سلول های عصبی و نوروگلیاها 

 نخاعی -متابولیسم سلول های عصبی و مايع مغزی  -٢ 

 3- سیناپس و چگونگی انتقال پیام های عصبی 

  و پالستیسیته پردازش اطالعات و يکپارچگی عصبی -٤ 

 5-  فیزيولوژی حس های پیکری 

 فیزيولوژی نخاع و ساقه مغز -٦ 

 ۷- ای و مخچه فیزيولوژی عقده های قاعده 

 فیزيولوژی قشر مغز -٨ 

 فیزيولوژی حواس ويژه و تعادل -٩ 

 

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   ▄سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 ساير موارد: انجام عملی روش های درمانی مربوطه

 

 

 و تکالیف دانشجو: )لطفا شرح دهید(وظايف 

نسبت به اصول و عملکرد سیستم عصبی مرکزی و محیطی در رابطه با  ٬از دانشجو انتظار می رودره در پايان اين دو

 يادگیری و ،حافظه ،مکانیسم های عصبی مانند هوشیاریاز  نهايتاو  یحرکت همچنین اصول و مراکزو  سیستم های حسی

 هیجان آگاهی پیدا کند. 
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 وسايل کمک آموزشی:  

 ■کالس عملی با تجهیزات مناسب   ■پروژکتور اساليد  تخته و گچ ▄وايت برد

 ساير موارد: اينترنت پرسرعت، کامپیوتر، يکی از پلتفرم های آموزش مجازی )سامانه نويد(، بارگذاری فیلم های آموزشی 

 

 

 نمره: )از نمره کل(نحوه ارزشیابی و درصد 

   درصد نمره ------آزمون پايان ترم■   درصد نمره ------آزمون میان ترم■

 درصد نمره -----شرکت فعال در کالس ■   درصد نمره  -----انجام تکالیف 

  یمختلف تنفسه با استفاده از مقاالت مرتبط با فیزيوتراپی بیماری های سخنرانی کوتا ساير موارد )لطفاً نام ببريد( 

 

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ■ایچندگزينه ■پاسخ کوتاه   تشريحی

 -----------ساير موارد )لطفا نام ببريد( 

  

 منابع پیشنهاديبرای مطالعه: )لطفا نام ببريد(:

 :منابع انگلیسی-

 چاپی 
 

 منابع اينترنتی اينترنتی : 
 

 

 منابع فارسی:

 :کتاب ها 

 1- فیزيولوژی پزشکی گايتون 

 فیزيولوژی پزشکی گانونگ -٢ 

 

 

 اينترنتی 
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 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس
 
 

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر عزيزی نخاعی-متابولیسم نورون ها و مايع مغزی ،مقدمه ای بر نورون ها و نوروگلیاها 1

 عزيزیدکتر  فیزيولوژی سلول های عصبی و عملکرد آنها ٢

 دکتر عزيزی و نقش آنها در انتقال پیام های عصبی انتقال دهنده های عصبی  ،انواع سیناپس 3

 دکتر عزيزی پردازش اطالعات و يکپارچگی عصبی و مدارهای نورونی ،نوروپالستیسیته ٤

 دکتر عزيزی فیزيولوزی سیستم حسی پیکری 5

 دکتر عزيزی درد و درجه حرارت ٦

 دکتر عزيزی و  رفلکس های نخاعیعملکرد نخاع  ۷

 دکتر عزيزی فیزيولوژی تنه مغزی و مغز میانی ٨

 دکتر عزيزی فیزيولوژی عقده های قاعده ای و تاالموس ٩

 دکتر عزيزی فیزيولوژی مخچه 10

 دکتر عزيزی کنترل تعادل و حرکات وضعی 11

 دکتر عزيزی امواج مغزی ،فیزيولوزی قشر مغز 1٢

 دکتر عزيزی )سیستم لیمبیک( يادگیری و هیجانحافظه و  13

 دکتر عزيزی سیستم عصبی خودمختار 1٤

 دکتر عزيزی بويايی و چشايی( ،فیزيولوژی حس های ويژه )بینايی 15

 دکتر عزيزی حس های وضعی ،ادامه فیزيولوژی حس های ويژه )شنوايی و تعادل( 1٦
 

 


