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 سیستم مغز و نخاع و اعصابآشنایی دانشجو با ساختار کلی  هدف کلی:
 

 نوشته شود. مهارتی ٬نگرشی ٬شناختیاهداف اختصاصی:  بر اساس حیطه های 

 :خواهد بوددر پایان دوره دانشجو قادر 

 حیطه شناختی

 موقعیت قرار گیری نخاع و مغز را بشناسد-1

 جایگاه نخاع و خروج اعصاب نخاعی را بداند-2

 ساختار درون جمجمه را فراگیرد-3

 اعصاب مغزی را بشناسد و خونرسانی درون جمجمه را فراگیرد -4

 حیطه نگرشی

 در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد-1

 در ارتباط با موضوع کالس سوال نماید در هر کالس-2

 بتواند جایگاه آنرا نسبت به یادگیری موضوعات مشخص نماید-3

 حیطه مهارتی

 محدوده ستون مهره ها و جمجمه را بشناسد-1

 جفت اعصاب نخاعی را بشناسد 2-31

 قسمت های مختلف مغز را فراگیرد-3

 نی مسیر آنان را بشناسدانواع اعصاب نخاعی را فراگیرد و در معاینات بالی -4

 
 



 پرسش درس های قبلی، معرفی درس جدید، پاسخگویی به سواالت دانشجویان استاد: چگونگی فعالیت

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، نشان دادن اسالید های مرتبط با سرفصل درسشیوه تدریس: 

 پاورپوینت، فیلمهای کمک آموزشیموالژ، الم،  وسایل کمک آموزشی: 
 

 را دادن به مطالب،  شرکت در پرسش و پاسخ دروس مربوطهحضور به موقع در کالس، گوش ف فعالیت دانشجو: چگونگی

 مشارکت فعال در کالس و شرکت در آزمون های تعیین شده. تکالیف دانشجو:

 نمره تشویقی(. 1نمره آناتومی( و فعالیت کالسی )تا  16نمره بافت شناسی+ 4پایان ترم )آزمون کتبی  نحوه ارزیابی دانشجو:

 . (توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده وزارت خانه باشد)جدول زمانبندی درس  

 استاد درس رئوس مطالب ردیف

 جمالزائیپریسا  مروری بر استخوان های جمجمه، قاعده جمجمه، محل ورود و خروج اعصاب، یادآوری مهره ها 1

 پریسا جمالزائی بررسی آناتومی نخاع 2

 پریسا جمالزائی و اعصاب کرانیال مرتبط با آن مغز میانی، پل مغزی و بصل النخاع آناتومی بررسی 3

 پریسا جمالزائی بررسی آناتومی مخچه 4

 پریسا جمالزائی و تاالموسبررسی آناتومی هیپوتاالموس  5

 پریسا جمالزائی آناتومی ساختمان ظاهری مخ  بررسی 6

 پریسا جمالزائی بررسی آناتومی هسته های قاعده ای مخ 7

 پریسا جمالزائی آناتومی سیستم خودکار و بررسی پرده های مننژ 8

 پریسا جمالزائی بررسی سیستم بطنی و خونرسانی درون جمجمه  9

 امیرمسعود مشایخ بافت شناسی سیستم اعصاب 10
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