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 مشکالت عصبی. تشخیص کارکرد حواس ویژه، عالیم وآشنایی دانشجو با مشاهده عینی مفاهیم اصلی.  هدف کلی:
 

   اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.

 حیطه شناختی

 آناتومی و بافت حدقه چشم، کره چشم و دستگاه اشکی را فراگیرد -1

 آناتومی و بافت گوش خارجی، میانی و داخلی را بداند -2

 و نحوه آزمایش عملی آنها را بیان کند.مفاهیم پایه مربوط به کارکرد دستگاه عصبی  -3

 موارد مورد بررسی در بحث حواس ویژه را بیان کند. -4

 روش های تشخیص و مواجهه با مشکالت مربوط به اعصاب را توضیح دهد. -5

 حیطه نگرشی

 .در بحث های گروهی شرکت نماید -1

 .شده در کالس مطالعه نموده و با همکالسان خود بحث و گفتگو نماید در مورد مباحث مطرح -2

 .تکالیف خود را به دقت و در مهلت تعیین شده انجام دهد -3

 حیطه مهارتی

 تشخیص بافت ها در زیر میکروسکوپ -1

 تشخیص اجزای مختلف چشم و گوش بر روی موالژ -2



 ا بداند.رکار با دستگاه کیموگراف استیموالتور به همراه آزمایشات مربوط به دستگاه عصبی -3

 حواس ویژه با توجه به مراحل و ترتیب آنها را انجام دهد. روشهای معاینه -4

 تحلیل موارد فوق را انجام دهد. -5
 

، جمع ایجاد چالش ذهنی ، هدایت دانشجو در انجام معاینات و تحلیل آنها، پرسش و پاسخ معرفی منبع، ،درس معرفی، حضوروغیاب استاد: چگونگی فعالیت

 بندی.

 .، کار با میکروسکوپ و مشاهده الم های مربوطه، کار بر روی موالژایفای نقشپرسش و پاسخ،  نمایش ویدئو، سخنرانی،شیوه تدریس: 

 .پاورپوینت، کیموگراف استیموالتور، چراغ قوه، دیاپازون، چکش رفلکسدستگاه میکروسکوپ، موالژ،  وسایل کمک آموزشی: 
 

 توجه به مطالب، مشارکت در انجام فعالیت ها، پاسخ به پرسش ها در مراحل انجام و تحلیل مسائل، مطالعه منابع. چگونگی فعالیت دانشجو:

 انجام روند معاینه و گزارش تحلیل آن. تکالیف دانشجو:

 نمره تشویقی(. 1نمره آناتومی( و فعالیت کالسی )تا  5نمره بافت شناسی+ 5نمره فیزیولوژی+ 10پایان ترم )آزمون  دانشجو:نحوه ارزیابی 

 جدول زمانبندي درس  

 استاد درس رئوس مطالب ردیف

پاراسمپاتیک در بدن و نقش دستگاه سمپاتیک و آشنایی با ساختار فیزیولوژیک دستگاه عصبی و سطوح عملکردی دستگاه عصبی،  1

 کنترل آن

 سیما صباغ

 سیما صباغ حواس ویژه 2

 سیما صباغ سیستم حسی و حرکتی 3

 سیما صباغ ، رفلکس های مختلف نخاعی و نقش آنها در کنترل عضالترفلکس و انواع آنها 4

نورولوژیک و تشخیص بیماری های دستگاه انواع مشکالت دستگاه عصبی، انواع بیماری های دستگاه عصبی، انجام معاینات  5

 عصبی

 سیما صباغ

 پریسا جمالزائی آناتومی حدقه چشم و کره چشم و الیه های کره چشم و عضالت درون حدقه 6

 پریسا جمالزائی بررسی الله گوش و مجرای گوش خارجی، گوش میانی و گوش داخلی 7

 امیرمسعود مشایخ الیه های آن بررسی ساختار بافتی و اولترااستراکچر بافت چشم و 8

 امیرمسعود مشایخ بررسی ساختار بافتی و اولترااستراکچر گوش خارجی، میانی و داخلی 9
 

 لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود. :منابع درسی

- Bickley L, Szilagyi PG. Bates' guide to physical examination and history-taking. Lippincott Williams & 

Wilkins; 2012 Nov 1. 

 

- Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; 2016. 

- Sadler T.W. Longman's medical embryology; 2015. 
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آزمایشگاه فیزیولوژی. مهرآفرین فشارکی، نپتون سلطانی. انتشارات فرهنگ مردم: معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات روش های  -
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 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی

 تألیف دکتر بهرام الهی   آناتومی تنه

 ترجمه دکتر رضا شیرازی......... جلد اول تنه 2012 اسنلتألیف ریچارد    آناتومی بالینی
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