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گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی    دانش
 رمزک مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک
 
 

   :/کارگاه/دورهعنوان درس
 اعصاب فیزیولوژی

  گروه آموزشی:

 فیزیولوژی

 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 ساعت 24 واحد/   5/1
 پزشکی دانشکده دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 تعداد گروه هدف:

 نفر  67

 :/ کارگاه/دورهمدت زمان ارائه درس

  99-00تحصیلی  دومنیمسال 

  :گروه هدف رشته  و مقطع تحصیلی

 پزشکیدانشجویان رشته 

 زمان شروع:

 1399ماه  سفندا

 مشخصات استاد مسؤول:

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

     رستم پور محمد

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 آدرس ایمیل تلفن همراه شماره تماس رتبه نام خانوادگی نام

 دانشیار پوررهام کامبیز
33690068-013  

 242داخلی 
09124358587 rohampour@gmail.com 

دوره رطح 
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 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 300تا  250. معرفي مختصري در حدود 1
 

با مبانی نوروفیزیولوژی شامل مدارهای سیستم عصبی آشنا خواهند شد.  یزیولوژیفاین درس دانشجویان رشته پزشکی با در 

آشنا می شوند. مدالیته های مختلف حسی اعم از انواع حس پیکری و حواس  ها عصبیانواع پتانسیل، انواع میانجینورونی، 

ویژه، مسیر های عصبی و نواحی قشری و اصول پردازش قشری این اطالعات را خواهند آموخت. با مسیرهای عمده انتقال 

و مراکز مربوط به پردازش حافظه، تفکر انتزاعی را خواهند اطالعات حسی و حرکتی آشنا خواهند شد. اعمال عالی مغز 

آموخت. با اجزا سیستم لیمبیک و پردازش های هیجانی آشنا خواهند شد. با اجزا و گیرنده های سیستم عصبی خودمختار 

 آشنا خواهند شد. انواع امواج مغزی و فیزیولوژی خواب را خواهند آموخت.

 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس
اعم از مکانیزم های کلی حاکم بر سیستم، اصول پردازش حواس مختلف،  سیستم عصبیبا فیزیولوژی  انیدانشجویی شناآ -

 مسیر های حرکتی و اعمال عالی مغز.
 

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس

 :دورهانتظار می رود در پایان  دانشجواز 
  دهدساختار سیستم عصبی و انواع مدارهای نورونی را شرح 

 را نام ببرد یحس یانواع مبدل ها 

 دده شرح را سیناپسی پس مهاری و تحریکی های پتانسیل 

 تند سازش و کند سازش را نام ببرد یها یرندهانواع گ 

 یدنما یانرا ب یکو فاز یکتون یها یرندهگ نقش 

 حس لمس را نام ببرد یها یتهانواع مدال 

 یدنما یانآنرا ب یها یزگیحس لمس و و یها یرندهگ انواع  

 یدنما یحرا تشر یانینوار م  - یستون خلف مسیر 

 یدنما یسهمقا یتاالموس ینخاع یررا با مس یرمس ینا ویژگیهای 

 نام ببرد یتاالموس ینخاع یرشونده در مس یتهدا یها یتهمدال انواع 

 یدنما یانمناطق برودمن را در قشر ب 

 یدنما یرقشر را تفس یکسوماتوتوپ نقشه 

 یدنما یانآن ب های¬یژگیو آهسته را با و یعدرد سر مسیرهای 

 یدنما یحدرد را تشر یمتنظ یو فوق نخاع ینخاع مدارهای 

 یدنما یانآنرا ب یزمراجعه و مکان درد 
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 مختلف حس حرارت را شرح دهد یها جنبه 

 ساختمان استوانه و مخروط را شرح دهد 

 یدنما یحرا تشر یدد یمیفتوش 

 را شرح دهد یکیتطابق در تار مکانیزم 

 را شرح دهد یکیتطابق در تار یزممکان 

 چشم را نام ببرد یهشبک سلولهای 

 یدنما یحرا تشر یرنگ یدد مبانی 

 را نام ببرد یساختار گوش داخل 

 دهد  یحفرکانس توض یصحلزون را در تشخ ای¬قاعده یعمل  غشا مکانیزم 

 دهد یحرا توض یعمل  اندام کورت مکانیزم 

 یدنما یحرا تشر ییحس شنوا مسیر 

 را شرح دهد یساختار و عمل دوک عضالن 

 را شرح دهد یگلژ یو عمل اندام وتر ساختار 

 را شرح دهد ینخاع یو قرمز ینخاع یقشر مسیرهای 

 مسیرهای Reticulospinal, vestibulospinal   وtectospinal را شرح دهد 

 و ساکول را در تعادل شرح دهد یکولاوتر ای، دایره یمن یمجار نقش 

 شرح دهد یو نقش مخچه را در اعمال حرکت ساختار 

 شرح دهد یراا در اعمال حرکت ای قاعده های عقده نقش 

 مختلف مغز را شرح دهد یها یهال یسلول یمعمار 

 را شرح دهد یمغز یرغالبغالب/غ یمکرهن عملکرد 

 یدنما یینمغز تب یرا در اعمال عال یکهورن یهو ناح ای ینهجسم پ نقش 

 را شرح دهد یعادت کردن و حساس شدگ یمولکول یها مکانیزم 

 یناپسیبلند مدت س یتتقو یمولکول یها مکانیزم (LTPرا شرح دهد ) 

 یجادا یسلول یمبان EEG یدنما یحرا تشر 

 از امواج   یکهر های ویژگیEEGیدنما یحرا تشر 

 مختلف خواب  های یژگیو و مراحلREM  وnon-REM کند یینرا تب 

 یدنما یانرا ب یامختلف در خصوص رو یها فرضیه. 

 را شرح دهد یکو پاراسمپات یکسمپات یستمس یحیتشر یسازمانده 

 یدنما یینآنرا تب یدرون سلول یزمو مکان ینرژیککول یها یرندهگ انواع 

 یدنما یینآنرا تب یدرون سلول یزمو مکان یکآدرنرژ یها یرندهانواع گ 

 و کارکرد آن را شرح دهد ینخاع-یمغز یعما یدتول نحوه 

 را شرح دهد یمغز یسد خون ساختار 
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 1399-1400اول نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي

سه
جل

 

 مدرس عنوان
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

) صوتی/ 

چند 

 ای(رسانه

 تاریخ پایان تاریخ شروع

1 
انواع پتانسیل های موضعی، جمع پذیری، مدار های 

 میانجی های عصبی، انتقال سیناپسی نورونی، انواع
چند  25/11/1399 دکتر رهام پور

 ایرسانه
25/11/1399 30/2/1400 

2 
انواع مدالیته های حس پیکری، گیرنده ها و فیبرهای 

عصبی، کد کردن شدت، اصل وبر فخنر، مسیرهای 
 ستون خلفی و قدامی جانبی

 29/11/1399 دکتر رهام پور
چند 

 ایرسانه
29/11/1399 30/2/1400 

3 
نواحی برودمن، ماجول و الیه های قشری، قشر حس 

 پیکری و ارتباطی

 انواع درد، مسیرهای درد، درد راجعه،
 6/12/1399 دکتر رهام پور

چند 

 ایرسانه
6/12/1399 30/2/1400 

4 
 مکانیزم تطابق عدسی، مایع داخل چشمی،

 ساختار شبکیه، گیرنده های نوری، پردازش در شبکیه
 13/12/1399 رهام پور دکتر

چند 

 ایرسانه
13/12/1399 30/2/1400 

5 
فتو شیمی دید، مکانیزم سازش، دید رنگی، انواع 

 ، مسیرهای بیناییMو  Pگانگلیون ها، مسیر 
 20/12/1399 دکتر رهام پور

چند 

 ایرسانه
20/12/1399 30/2/1400 

6 
مکانیزم تطابق ایمپدانس، ساختار حلزون و غشای پایه، 

 عملکرد اندام کورتی و سلولهای مویی، مسیر شنوایی
 24/12/1399 دکتر رهام پور

چند 

 ایرسانه
24/12/1399 30/2/1400 

7 
 دوک عضالنی، اندام وتری و

 رفلکس های نخاعی
 7/1/1400 دکتر رهام پور

چند 

 ایرسانه
7/1/1400 30/2/1400 

8 
     دکتر رستم پور 

9 
     دکتر رستم پور 

     دکتر رستم پور  10

11 
     دکتر رستم پور 

12 
     دکتر رستم پور 

13 
     دکتر رستم پور 

14 
     دکتر رستم پور 

15 
     دکتر رستم پور 

16 
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 نحوه تدریس:

 انتخاب

 

 ماژول ها

 استاد وظایف دانشجو/شركت كنندگان وظایف توضیح خیر بلي

 * و منابع اصلی محتوا
 معرفی منابع اصلی فراگرفتن محتوای اصلی درس  

 * بیشتر مطالعه منابع
 معرفی منابع بیشتر مطالعه آشنایی با منابع بیشتر جهت مطالعه  

 * تمرین ها
 تمرین هاتکالیف و ایجاد  پاسخ به تمرین و تکالیف درسی   

 * تاالر گفتگو
 ایجاد سوال در تاالر گفتگو تاالر دهی حضور فعال در پاسخ  

 * طرح سوال
 ایجاد سواالت مفهومی جواب به سوال در زمان تعیین شده  

 *  سواالت متداول
   

 * آزمون
 برای ارزیابیطرح آزمون  حضور فعال در آزمون ها  

 *  اتاق گفتگو
   

 * کالس آنالین
حضور فعال در سامانه در زمان تعیین شده   

 کالس درس

برگزاری کالس آنالین از طریق 

 adobe connectسامانه 
 *  اخبار

   

 *  نظرسنجی
   

 * خود آزمون
شرکت در خودآزمون ها در زمان تعیین شده   

 توسط استاد

 کالسیایجاد خودآزمونهای 
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 * هاتکالیف و پروژه
 ایجاد تکلیف های درسی انجام تکالیف مقرر شده بر اساس جدول زمانی  

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید ) 

 .کالس ها،  پس از هماهنگی با دانشکده، به اطالع دانشجویان خواهد رسیدزمان برگزاری  -
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 :منابع اصلي درس
 2020کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون و هال، تجدید نظر چهاردهم، 

 

 :بیشتر مطالعه منابع
 2018کتاب فیزیولوژی گانونگ، 

 نوع محتوا
  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 خواهد بود(و تاالر گفتگو  )توضیح دهید: بخشی از تدریس بصورت آنالین وبینار   سایر موارد   صوتی
 غیر قابل دانلود قابل دانلود

 

 تکالیف و پروژه ها: 
 طول ترم در  ی مرتبط با محتوای درس/پرسش هاتکالیف -
 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

1 

مرتبط با 

محتوای 

 آموزشی

پرسش هایی تمرین/پس از اتمام هر سرفصل ،  

مطرح می شود که دانشجو می بایست در زمان 

 شده به آن پاسخ دهد. تعیین

اساس بر 

زمان اعالم 

شده در 

 سامانه نوید

بررسی  

و اعالم 

 نتیجه

افزایش کیفیت  

آموزش و 

یادگیری 

 دانشجویان

2      

3      

4      

5      
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 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ درصد/ نمره ارزشیابیروش 

انجام تکالیف و پاسخ 

 به تمرین ها

 در طول ترم  نمره 2

اساس برنامه  بر  نمره  18 آزمون پایان ترم

 امتحانات دانشکده

   

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / شرکت کنندههر دانشجو

  فضاهای مشارکتیو  مجازیکالس در رعایت حسن اخالق   

 الکترونیکی آدرس به  روزانه  مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات  اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

  شرکت در آزمون 

 

 

 

 

 

  


