
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد نظری 2.22 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد اعصاب و حواس ويژهدستگاه  درس: و شماره نام

 ساعت عملی 3و  ساعت نظری 23 مدت زمان ارائه درس: پزشكی دكترای عمومی :تحصیلی طعمقرشته و 

 ساعت( 21ساعت و فیزيولوژی  41)نظری :  علوم تشريح 

 دانشكده پزشكی محل برگزاری: ، فیزيولوژی سلولمقدمات علوم تشريح نیاز:پیشدروس 

 تلفن و روزهای تماس: مقیمی دكتر نام مسئول برنامه:

       ضاء : دكتر علوی، دكتر سیفیاع

 ف کلي ردس:ا هدا
 -  اعصاب و حواس ويژهدستگاه و بافتی آناتومیك و تكوينی  ارساختآشنايی با 

 - كلی و جزئی مرتبط با فیزيولوژی سیستم های حسی و اعمال عصبی عالی از جمله حركت، يادگیری و  آشنايی با مفاهیم

 )لیمبیك( و خواب حافظه، گفتار رفتاری عاطفی هیجانی

ف اختصاصي  رد پايان دوره دانشجو بايد بتواند ::ردس اهدا
 -  توضیح دهد.حفره اربیت و پلك ها و عضالت خارجی چشم و دستگاه اشكی را ساختمان 

 - .ساختمان آناتومیك كره چشم عروق و اعصاب و نكات بالینی مربوطه را توضیح دهد 

 -  آن را به همراه ناهنجاری های مربوطه توضیح دهد.نحوه تكوين دستگاه بینايی و ضمائم 

 - .ساختار آناتومیك گوش خارجی استخوان، صندوق صماخ و البیرنت استخوانی را توضیح دهد 

 - .بخش غضروفی گوش )الله گوش(، محتويات صندوق صماخ و ارتباط تغذيه آن را توضیح دهد 

 -  داخلی، تغذيه و اعصاب آن را توضیح دهد.نحوه تكوين دستگاه شنوايی و آناتومی بخش های گوش 

 - .بافت شناسی و ساختار میكروسكوپی چشم و ضمائم آن را توضیح دهد 

 - .ساختار میكروسكوپی گوش را توضیح دهد 

 - .ساختار و عملكرد سیناپسی و میانجی های عصبی را توضیح دهد 

 - را توضیح دهد. كری و ويژهعملكرد حسی گیرنده، مسیرها و مراكز حسی نخاعی و مغزی حواس پی 

 - با حركت ورودی و خروجی های حركتی آن را شرح دهد. سیستم های حركتی شامل سازمانبندی نخاع مرتبط 

 - .عملكرد مراكز حركتی كورتكس و ساب كورتكس و مخچه و راه های حركتی پیرامیدال و اكستراپیرامیدال را شرح دهد 

 - هیجان و استرس(، تكلم، يادگیری، حافظه و خواب را توضیح دهد. اعمال عالی عصبی شامل سیستم لیمبیك( 

 - .سیستم عصبی خودمختار را شرح دهد 

 

 

 طرح دوره ردوس نظری 



کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

ساختمان حفره اربیت و پلك ها و عضالت خارجی  4
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی چشم و دستگاه اشكی

ساختمان آناتومیك كره چشم عروق و اعصاب و نكات  2
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی بالینی مربوطه

نحوه تكوين دستگاه بینايی و ضمائم آن را به همراه  2
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سش و پاسخسخنراني و رپ دكتر علوی ناهنجاری های مربوطه

ساختار آناتومیك گوش خارجی استخوان، صندوق  1
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی صماخ و البیرنت استخوانی

بخش غضروفی گوش )الله گوش(، محتويات صندوق  5
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ یدكتر علو صماخ و ارتباط تغذيه آن

نحوه تكوين دستگاه شنوايی و آناتومی بخش های  6
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی گوش داخلی، تغذيه و اعصاب آن

بافت شناسی و ساختار میكروسكوپی چشم و ضمائم  7
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي آن

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي ساختار میكروسكوپی گوش 3

ساختار و عملكرد سازمان دهی دستگاه عصبی،  9
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ پاسخسخنراني و رپسش و  مقيميدكتر  سیناپسی و میانجی های عصبی

عملكرد حسی گیرنده، مسیرهای نورون و پردازش  41
و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي اطالعات ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي حواس پیكری، انواع و مسیرها 44 ت، موالژاساليد، پاورپوين   ردسيکالس    

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي درد و حرارت 42 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي عملكرد مراكز حركتی كورتكس و ساب كورتكس 42 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

سخو پا سخنراني و رپسش دكتر مقيمي حواس ويژه شامل بینايی 41 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي حواس ويژه شنوايی و شیمیايی 45 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي اعمال حركتی شامل رفلكس های نخاعی و قشری مغز 46 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي نقش مخچه 47 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي اعمال عالی قشری شامل يادگیری و حافظه 43 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 



پاسخو  سخنراني و رپسش دكتر مقيمي مكانیزم های رفتاری، انگیزشی و هیجانی 49 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

و پاسخ سخنراني و رپسش دكتر مقيمي دستگاه عصبی خود مختار 21 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

 

ت  آن هب رد صورتي هک -منابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظررد این ردس مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 )آخرين چاپ( آناتومی اسنل و آناتومی گری -4

 2143بافت شناسی جان كوئیرا، ويراست دوازدهم،-2

 )آخرين چاپ( جنین شناسی النگمن-2

 بافت شناسی دكتر جعفر سلیمانی راد )آخرين چاپ( -1

 62تا  16فصل های هال  گايتون و پزشكی فیزيولوژی -5

 فیزيولوژی پزشكی برن و لوی -6

 گانونگ  پزشكی فیزيولوژی -7

 

کاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیابي:

 √   ب(  پايان دوره                                       رپسش کالسي                                         √الف(  رد طول رتم        

 

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  پايان رتم  43 كتبي )ارزشیابي رتاكمي(

  رد طول دوره 2 شفاهي )ارزشیابي تكويني(



    

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(

 مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت 

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 حضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی مطرح شده رد کالس 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 

  پاسخگويي هب سواالت رد طول رتم 


