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 مؼرفي ي اَذاف درس

 

 كلمٍ در مًرد درس بىًیسیذ. 300تا  250. مؼرفي مختصري در حذيد 1
 

 Nervous) یػصج یستنسبختوبى س یاص هغبلؼِ  ػجبستست(  : Neuro Anatomy)یَسٍآًبتَهً

System یک( ثصَست هبکشٍسوبت (Macroscopic ه ٍ )یکشٍسوبتیک  (Microscopic  . ) سیستن 

داخل ثذى  یّب یستنس یضثشلشاس ًوَدُ ٍ ً یظهَجَد صًذُ سا ثب هح یتَاًٌذ ّوبٌّگ یکِ ه یستػٌبصش یِ هجوَػ یػصج

کٌٌذ.کبس  یثذى سا کٌتشل ه یّب یتفؼبل یَّسهًَ یستنثِ ّوشاُ س یػصج یستنس .یٌذّوبٌّگ ًوب یگشهَجَد صًذُ سا ثب ّوذ

  الکترونیک دورهطرح 
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ٍ پشداصش ٍ سپس اًتمبل ثِ  یهشکض یػصج یستناًتمبل ثِ سخبسج ثذى ( ٍ  یب)اص داخل  یکبتتحش یبفتدس یػصج یسلَلْب

Effector Organs  (  است. یهجش ی)اسگبًْب   Effector Organs.سیستن ضبهل ػضالت ٍ غذد ٍ... است 

اعالػبت است کِ دس هَلغ لضٍم  یسبص یسبص یشُداسد ٍ آى رخ یضً یگشیهثل اًسبى ػولکشد د یا یطشفتِدس هَجَدات پ یػصج

 .یٌذ(گَ   Memory( کِ ثِ آى حبفظِ )یبدگیشیگزضتِ خَد استفبدُ کٌذ )ًمص دس  یبتًذ اص تجشثتَا یه

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف كلي درس
 آضُائي با تکايم سیستى عصبی يرکسی  ٔ يحیطی .1

 ضُاخت ساختًاٌ َخاع .2

 ضُاخت  ساقّ يغس .3

 آضُائي با ضبکّ رتیکٕالر ساختًاٌ بطٍ چٓارو ٔ يخچّ .4

 اٌ دیاَسفانٌٕآضُایی با ساختً .5

 آضُائي با بطٍ سٕو ٔ ْستّ ْای قاعذِ ای .6

 ضُاخت نٕب ْای َیًکرِ يغسی .7

 آضُایی با يادِ سفیذ يغس .8

 آضُایي با رآْاي عصبي .9

 آضُائي با سیستى عصبی خٕدکار .11

 CSFآضُایی پردِ ْای پٕضطی ٔ يایع  .11

 آضُائي با گردش خٌٕ يغس .12

 

 

 /كارگاٌ/ديرٌ:اَذاف اختصاصي درس

 :دٍسُبس اًتظبس هی سٍد دس پبیبى دستیداًطجَ/ اص 
 َحِٕ تکايم دستگاِ عصبی ٔ طرز تطكیم صفحّ عصبي ٔ نٕنّ عصبي را تٕضیح دْذ.  .1

 ساختًاٌ ظاْری ٔ داخهی َخاع را تعریف ًَٕدِ ، ٔ کارکرد ْرکذاو از بخص ْای تطکیم دُْذِ آٌ را ضرح دْذ. .2

  د در داخم ْر بخص را با رکر کارکرد بیاٌ کُذ.يٕجٕحذٔد ساقّ يغس ٔ اجسای آٌ را بطُاسذ ٔ بتٕاَذ عُاصر  .3

 بتٕاَذ تطکیالت يطبک را ضرح دْذٔ عُاصر ٔ کارکرد آَٓا را يختصرا بیاٌ کُذ. .4

 ساختًاٌ  ٔ کارکرد يخچّ را تٕضیح دْذ.  .5

 ( را َاو ٔ يختصرا ضرح دْذ. Diencephalonقسًتٓاي يختهف يغس ٔاسطّ اي )- .6

 آٌ را َاو ببرد. بطٍ سٕو را تعریف ًَٕدِ ، جذارْاي .7

  ساختار ظاْری آٌ را ضرح دْذ ٔ بخص ْای يختهف آٌ را َاو ببرد. .8

 يادِ سفیذ يغس ٔ اجسای تطکیم دُْذِ  را ضرح دْذ .9

 راِ عصبي را تعریف ًَٕدِ ، إَاع راِ ْاي حسي ٔ حركتي را َاو ببرد. .11

 ( را ضرح دْذ..Autonomic  nervous   sysسیستى خٕدكار )-- .11

 هف پٕضطي يغس )يُُژ( را َاو بردِ ، آٌ را تعریف ًَایذ.الیّ ْاي يخت- .12

 گردش خٌٕ يغس را يختصرا تٕضیح دْذ.- .13

 گردش خٌٕ َخاع را يختصرا بیاٌ كُذ. - .14
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 1311-1400ايل ویمسال  -تقًیم درسي الکتريویکي

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

 ای(سانهر) صوتی/ چند 
 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 

ضُایی با  سیستى عصبی آ

)جُیٍ ضُاسی  ٔ بافت 

 ضُاسی (

 فیلم آمًزشي شىبٍ وصیريدكتر 
21/16/11 
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  27/16/11 يیبیىار // // آضُایی  با   ساختًاٌ َخاع

3 
  13/17/11 // // // آضُایی  با  ساقّ يغس

4 
  11/17/11 // // // آضُایی  با  ساقّ يغس

5 
آضُایی با يخچّ ٔ بطٍ چٓارو 

 يغسی

  17/17/11 يیبیىار // //

6 
  24/17/11 // // // آضُایی با  ساختًاٌ دیاَسفال 

7 
آضُایی با  ساختًاٌ دیاَسفال ٔ 

 بطٍ سٕو

// // // 11/18/11  

 
  18/18/11    آزمون میان ترم

8 
  15/18/11 // // // آضُایی با  َیًکرِ ْای يغسی

9 
  22/18/11 يیبیىار // // آضُایی با  َیًکرِ ْای يغسی

11 
  29/18/11 // // // آضُایی با  يادِ سفیذ يغس

11 
آضُایی با  ْستّ ْای قاعذِ ای 

 ٔ سیستى نیًبیک

// // // 16/19/11  

12 
  13/19/11 // // // آضُایی با  رآْاي عصبي

13 
آضُایی با  سیستى عصبی 

 خٕدکار

// // // 21/19/11  

14 

ٕضاَُذِ آضُایی با  پردِ ْای پ

َخاعی ٔگردش -ٔ يایع يغسی

 خٌٕ يغس

// // // 27/19/11  
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 وحًٌ تذریس:

 اوتخاب

 

 َا ماشيل

 استاد يظایف /شركت كىىذگانداوشجً يظایف تًضیح خیر بلي

 اسائِ هغبلت دیذى فیلن آهَصضی ٍ هغبلؼِ هٌجغ ثبسگزاسی هحتَی اصلی هغبلت اص عشق فیلن آهَصضی  * ٍ هٌبثغ اصلیهحتَای 

 هؼشفی هٌجغ ّبی تکویلی صَست توبیل هغبلؼِ کٌذدس  جْت هغبلؼِ هغبلت غیش اص هٌجغ اصلی  * ثیطتش هغبلؼِ هٌبثغ

      توشیي ّب

جْت گفتگَ دسثبسُ هغبلت دسسی ٍ ثیبى هطکالت ٍ ًمبط هجْن   * تبالس گفتگَ

 دسس

پبسخ دّی ثِ سَاالت هغشح  ثیبى ًمبط هجْن ٍ سَاالت دسسی

 ًطجَیبىضذُ تَسظ دا

هغبلؼِ ٍ پبسخ ثِ سَاالت دس هذت  لشاس دادى سَاالت هشتجظ ثب هغبلت اسائِ ضذُ   * عشح سَال

 همشس

عشح سَاالت هشتجظ ثب هغبلت 

 اسائِ ضذُ

      سَاالت هتذاٍل

ثب ّوبٌّگی لجلی اص هغبلت  ضشکت دس اهتحبى دس صهبى همشس اهتحبى هیبى تشم  * آصهَى

ِ هی اهتحبى گشفتاسائِ ضذُ 

 ضَد

      اتبق گفتگَ

      کالس آًالیي

      اخجبس

      ًظشسٌجی

      خَد آصهَى

هفَْهی جْت تحمیك ٍ استذالل هغبلت اسائِ لشاس دادى تکبلیف   * ّبتکبلیف ٍ پشٍطُ

 ضذُ 

هغبلؼِ ٍ تحمیك جْت پبسخ ثِ 

 تکبلیف دس هذت صهبى تؼییي ضذُ

عشاحی تکبلیفی جْت تشغیت 

 تحمیك داًطجَ
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 ًاز طریق  ريش برگساري در خصًص كالس آوالیه لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..ي تاریخ ي ريز ي ساػت شريع ي پایان  برگساري را قیذ وماییذ ) 

 14ساعت  88/8/66و72/62/66، 82/60/66در تاریخ Sky roomجلسه كالس آنالین با استفاده از نرم افزار  سه
 70لی ا  30;
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 :مىابغ اصلي درس
دس صَستی -) ػٌَاى کتبة، ًبم ًَیسٌذُ، سبل ٍ هحل اًتطبس، ًبم ًبضش، ضوبسُ فصَل یب صفحبت هَسد ًظشدس ایي دسس

 ت آى ثِ ػٌَاى هٌجغ ضشٍسی ًجبضذ(کِ هغبلؼِ ّوِ کتبة یب ّوِ هجال

 2019کتبة ًَسٍآًبتَهی اسٌل  -1

2-  

3- 

 :بیشتر مطالؼٍ مىابغ
 یشیبة  دکتش ًصاػص یحکتبة تطش -1

2- 

3- 

 وًع محتًا
  فیلن اتَساى اسکَسم اًیویطي پبٍسپَیٌت تصَیش (Word, Pdf)هتي پبٍسپَیٌت ّوشاُ ثب صَت

 )تَضیح دّیذ.....(  سبیش هَاسد   صَتی

   غیر قابل داولًد    قابل داولًد
 

 تکالیف ي پريشٌ َا: 

 رم تکالیف طول ت 

ثشای تٌظین تکبلیف تَجِ کٌیذ لغفب ثِ تمَین تحصیلی ًیوسبل تَجِ کشدُ ٍ صهبًجٌذی هٌبسجی دس تکبلیف دسس خَد 

 لحبػ ًوبییذ.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 

تکلیف 

 اٍل

بیی ثب ثشخی آضٌ  ّفتِ 2 ضشح ثشخی اص اصغالحبت هشتجظ ثب دسس 

 اصغالحبت

فشاتش اص  هشتجظ

 کتبة 

2 

تکلیف 

 دٍم

تَاًبیی استذالل   ّفتِ 3 ًمطِ هفَْهی سیستن ػصجی

ثب تَجِ آهَختِ 

 ّبی خَد

3      

4      

5      

 وحًٌ ارزشیابي داوشجً ي ومرٌ مربًط بٍ َر ارزشیابي:
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 ة(  پبیبى دٍسُ                   الف(  دس عَل تشم

 تبسیخ / دسصذًوشُ اسصضیبثیسٍش 

  ًوشُ 2  تکبلیف

 08/08/00 ًوشُ 9 اهتحبى هیبى تشم

  ًوشُ 9 اهتحبى پبییي تشم

 : یان/شركت كىىذگانمقررات ي اوتظارات از داوشجً

 عی دٍسُ هلضم ثِ سػبیت همشسات آهَصضی  ثِ ضشح  صیش است: / ضشکت کٌٌذُّش داًطجَ

 سػبیت حسي اخالق ٍ ضئًَبت اسالهی 

 ِالکتشًٍیکی آدسس ثِ  سٍصاًِ هشاجؼ  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 دسس هحتَای ٍ  دسسی هَضَػبت اخز  

 ِآهَصضی هحتَای  هغبلؼ 

 ضذُ  هحَل  تکبلیف  هَلغ ثِ   سائِا 

 حضَس ٍ ضشکت فؼبل دس تبالس گفتگَ  ٍ فضبّبی هطبسکتی 

 تشم ٍ پبیبى تشم ضشکت دس آصهَى آًالیي  )دس صَست لضٍم( ٍ یب حضَسی هیبى 

 

 

 

 

 

  


