
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 داًطگبُ ػلَم پشضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی ٍ درهبًی گیالى

  پزشکیدوذاو
 ػولی ٍاحذ 1ٍ ٍاحذ،  ًظزی  1  :) ًظزی/ػولی( تؼذاد ٍاحذ 3تطزیح  : ػلَمدرس ٍ ضوبرُ ًبم

 یک تزم  هذت سهبى ارائِ درس: زای ػوَهیپشضکی دکتدًذاً :تحصیلی هقغغرضتِ ٍ 

  داًطکذُ دًذاًپشضکی هحل ثزگشاری: 2ٍ  1 تطزیح  ًیبس:پیصدرٍس 

 هذرسیي: دکتز ًصیزی  دکتز ًصیزی هسئَل ثزًبهِ:ًبم 

 19تب 17ّز رٍس         39113357783تلفي ٍ رٍسّبی توبس:  ebrahimnasiri @gmail.comآدرس ایویل:

 ف کلی درس:اّذا
  سیستن ػصجی هزکشی ٍ هحیغیآضٌبیی ثب 

 :درس اّذاف اختصبصی
  جىیه شىاسی دستگاٌ عصبیآشىائی با 

  ساختمان وخاعآشىایی با 

  ساختمان ساقٍ مغزآشىائی  با    

  ساختمان مخچٍ آشىائی با 

   ساختمان دیاوسفالآشىائی با 

  ساختمان تالوسفال  آشىائی با 

  َستٍ َای قاعذٌ ای  آشىائی با 

 ی طرفیبطه َا ساختمانائی با آشى 

 عريق مغزی آشىائی با    

  راٌ َای عصبیآشىائی با 

  سیستم عصبی خًدکارآشىائی با 

  پردٌ َای مىىژیال ي مایع مغزی وخاعیبا  آشىائی 

  با ساختار چشم ي گًش آشىائی 

   
 1433-1431اٍل: ًیوسبل  پشضکی دًذا 3ػلَم تطزیح جذٍل سهبًجٌذی ارائِ ثزًبهِ درس 

 

 هذرس هَضَع جلسِ سبػت تبریخ ردیف
رٍش ّبی 

 آهَسش
اهکبًبت هَرد 

 ًیبس
ػزصِ  
 آهَسش

 22شٌبِ دٍ 1

 شْریَر

13-8 جٌیي شٌاسی آشٌایی با  

 سیستن عصبی

 Power point ًصیریدکتر 

یب ٍ  ٍسخٌزاًی

 هجبسی

کبهپیَتز ٍ 

 پزٍصکتَر

 کالس درس

یب رسبًِ 

 هجبسی

 29شٌبِدٍ 2

 شْریَر

13-8 اختواى آشٌایی با س 

 ًخاع ٍ داخلی ظاّری

 Power point دکتر ًصیری

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

ردوس طرح ديرٌ 

 نظری 



 5  شٌبِ  دٍ 3

  هْر

16-14:33 آشٌایی با ًوای ظاّری  

 ساقِ هغس

 // // ٍثیٌبر دکتر ًصیری

 12شٌبِدٍ 4

 هْر

13-8 آشٌایی با ًوای داخلی  

 ساقِ هغس

 Power point دکتر ًصیری

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

 19شٌبِ دٍ 5

 هْر

13-8  Power point دکتر ًصیری آشٌایی با اعصاب هغسی  

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

 26شٌبِدٍ 6

 هْر

13-8  Power point دکتر ًصیری آشٌایی با ساختواى هخچِ 

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

 3شٌبِ دٍ 7

 آباى

16-14:33  // //  ٍبیٌار دکتر ًصیری آزهَى هیاى ترم 

 11شٌبِ دٍ 8

 آباى

13-8 آشٌایی با ساختواى  

 دیاًسفال

  // // 

شٌبِ دٍ 9

 آباى16

13-8 ساختواى ًیوکرُ ّای  

 هغسی

 Power point دکتر ًصیری

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

 24شٌبِدٍ 11

 آباى

13-8 ٍ ّستِ آشٌایی با بطي ّا  

  ّای قاعذُ ای

 Power point دکتر ًصیری

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

8-01  آرر 1شٌبِ دٍ 11 آشٌایی با راّْای عصبی  

 صعَدی ٍ ًسٍلی

 Power point دکتر ًصیری

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

 8شٌبِ دٍ 12

 آرر

16-14:33  // // ٍثیٌبر دکتر ًصیری آشٌایی با عرٍق هغسی 

 15شٌبِدٍ 13

 آرر

01-8 آشٌایی با سیستن عصبی  

 خَدکار

 Power point دکتر ًصیری

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

   22شٌبِدٍ 14

 آرر

01-8 آشٌایی با پردُ ّای  

هٌٌژیال ٍ هایع هغسی ٍ 

 ًخاعی 

 Power point دکتر ًصیری

یب ٍسخٌزاًی ٍ 

 هجبسی

// // 

 29 شٌبِدٍ 15

 آرر

16-14:33 آشٌائی با ساختار چشن ٍ  

 گَش

   يبیىار دکتر ًصیری



 

  8  شٌبِدٍ 16

 دی

ًصیریدکتر  کالس عولی     حضَری 

 15 شٌبِدٍ 17

 دی

ًصیری ردکت کالس عولی     حضَری 

 هٌبثغ اصلی درس

 آخزیي چبح   ًَرٍآًبتَهی اسٌل -1

 کتت هؼتجز ًَرٍآًبتَهی فبرسی-2

 اهکبًبت آهَسضی 
 -  هجبسی ٍ ٍثیٌبرکبهپیَتز ، 

 -  ٍیذئَ پزٍصکتَر 

 رم هزثَط ثِ ّز ارسضیبثی:بًحَُ ارسضیبثی داًطجَ ٍ ث

 ة(  پبیبى دٍرُ                             در عَل تزم     الف( 

 سبػت تبریخ ًوزُ رٍش آسهَى
 - 99 آثبى 5 6 )هیبى تزم( تستی

 - - 2 ٍ کَئیش تکلیف

 - - 12 )پبیبى تزم(تستی 

 هقزرات ٍ اًتظبرات اس داًطجَ: )تَسظ گزٍُ تؼییي هی گزدد(

 ات آهَسضی  ثِ ضزح  سیز است:ّز داًطجَ عی دٍرُ هلشم ثِ رػبیت هقزر

  احتزامرػبیت حسي اخالق ٍ 

   حضَر ثِ هَقغ در کالس 

    هٌجز ثِ حذف درس تئَری هی گزدد  17/3غیجت ثیص اس 

  در کالس ػولی هجبس ًوی ثبضذ  16/2غیجت ثیص اس 

 واحذ(است. 0نمره عملی )  01واحذ( و 0نمره تئوری) 01واحذ شبمل 2 : نوروآنبتومی درس 

  نمره 6ترم:  . محبسبه نمره میبنمخچهتب پبیبن  01سبعت شنبهدو روز آببن 5امتحبن میبنترم: تبریخ 


