
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیلان

  دستیاری پزشکی
   :) نظری/عملی( تعداد واحد نوروآناتومی: درس و شماره نام

 یک ترم  دت زمان ارائه درس:م دستیاری  :تحصیلی مقطعرشته و 

  بیمارستان پورسینا محل برگزاری:  تشریح  نیاز:پیشدروس 

 مدرسین: دکتر نصیری  دکتر نصیری مسئول برنامه:نام 

 78ا ت71هر روز         38770031190تلفن و روزهای تماس:  ebrahimnasiri @gmail.comآدرس ایمیل:

 ف کلی درس:اهدا
  سیستم عصبی مرکزی و محیطیآشنایی با 

 :درس اهداف اختصاصی
  جنین شناسی دستگاه عصبیآشنائی با 

  ساختمان نخاعآشنایی با 

  ساختمان ساقه مغزآشنائی  با    

  ساختمان مخچه آشنائی با 

   ساختمان دیانسفالآشنائی با 

  ساختمان تلانسفال  آشنائی با 

  سته های قاعده ایه  آشنائی با 

  ی طرفیبطن ها ساختمانآشنائی با 

 عروق مغزی آشنائی با    

  راه های عصبیآشنائی با 

  سیستم عصبی خودکارآشنائی با 

  پرده های مننژیال و مایع مغزی نخاعیبا  آشنائی 

  

 7033-7037: دومسال نیم  دستیاری پزشکینوروآناتومی جدول زمانبندی ارائه برنامه درس 
 

 مدرس موضوع جلسه ساعت تاریخ ردیف
روش های 

 آموزش
امکانات مورد 

 نیاز
عرصه  
 آموزش

پنجشنبه  1

11/3 

21-03/23 اسی جنین شنشنایی با آ 

 سیستم عصبی

 Power point نصیریدکتر 

یا و  وسخنرانی

 مجازی

کامپیوتر و 

 پروژکتور

 کلاس درس

یا رسانه 

 مجازی

 پنجشنبه  2

22/3 

21-03/23 شنایی با ساختمان آ 

 نخاع و داخلی ظاهری

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

ردوس طرح دوره 

 نظری 



 پنجشنبه  3

2/4 

21-03/23  آشنایی با نمای ظاهری 

 ساقه مغز

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  4

1/4 

21-03/23  آشنایی با نمای داخلی 

 ساقه مغز

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  5

12/4 

21-03/23 ی آشنایی با اعصاب مغز   Power point دکتر نصیری 

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  2

23/4 

21-03/23 آشنایی با ساختمان  

 مخچه

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  7

33/4 

21-03/23 آشنایی با ساختمان  

 دیانسفال

 Power point 

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  8

2/5 

21-03/23 ساختمان نیمکره های  

 مغزی

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه 1

13/5  

21-03/23 و آشنایی با بطن ها  

  هسته های قاعده ای

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه 13

23/5  

21-03/23 ی آشنایی با راههای عصب 

 صعودی و نزولی

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  11

27/5 

21-03/23  Power point دکتر نصیری آشنایی با عروق مغزی 

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  12

3/2 

21-03/23 صبی با سیستم ع آشنایی 

 خودکار

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 پنجشنبه  13

13/2 

21-03/23 آشنایی با پرده های  

 مننژیال و مایع مغزی و

 نخاعی 

 Power point دکتر نصیری

یا وسخنرانی و 

 مجازی

// // 

 



 نابع اصلی درسم

 آخرین چاپ   نوروآناتومی اسنل -7

 کتب معتبر نوروآناتومی فارسی-2

 امکانات آموزشی 
 -  مجازی و وبینارکامپیوتر ، 

 -  ویدئو پروژکتور 

 رم مربوط به هر ارزشیابی:ادانشجو و ب نحوه ارزشیابی

 ب(  پایان دوره                             الف(  در طول ترم    

 ساعت تاریخ نمره روش آزمون
 - -- - )میان ترم( تستی

 - - - و کوئیز تکلیف

 - - 20 )پایان ترم(تستی 

 تعیین می گردد(مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه 

 هر دانشجو طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:

  و احترامرعایت حسن اخلاق 

   حضور به موقع در کلاس 

    منجر به حذف درس تئوری می گردد  71/0غیبت بیش از 


