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 حواس ویژه  و نيز  عصبی  دستگاهعملكردي کلی  مكانيسمهاي  آشنایی دانشجو با  هدف کلی:
 

   اهداف اختصاصی:

 :خواهد بوددر پایان دوره دانشجو قادر 

 حيطه شناختی: 

 . آناتومی، بافت و نحوه تكوین حدقه چشم، کره چشم و دستگاه اشكی را فراگيرد -1

 . بافت و نحوه تكوین گوش خارجی، ميانی و داخلی را بداند آناتومی، -2

 را بداند.  و برهمكنش نورونها با یكدیگر نگی عملكرد دستگاه عصبیچگو  -3

 آشنا شود.  با عملكرد سيستم حسی و حرکتی  -4

 عملكرد عصبی هر کدام از حسهاي ویژه آشنا شود. با  -4

 اعمال انگيزشی، احساسی و اعمال متعالی قشر مغز را توضيح دهد.   یجادا ونگی چگ -5

 

 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي گروهی شرکت نماید.-1

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

 دهد.انجام و در مهلت تعيين شده تكاليف خود را به دقت -3
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی -3معرفی درس بعدي - 2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت 
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 (.ویژگيهاي فراگيران بيشتر تناسب دارد روشی را که با هدف هاي آموزشی و  ).و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 . ، پاورپوینت وایت برد وسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي مورد ابهام است.  چگونگی فعاليت دانشجو:

 مشارکت فعال در کالس و شرکت در آزمون هاي تعيين شده. تكاليف دانشجو:

و   نمره آناتومی( 4نمره بافت و جنين شناسی+ 4+نمره  7نمره و پایان ترم  5: آزمون ميانترم نمره فيزیولوژي 12)پایان ترم آزمون کتبی  ارزیابی دانشجو:نحوه 

 نمره تشویقی(. 1فعاليت کالسی )تا 

 جدول زمانبندی درس                 

 استاد درس  رئوس مطالب  تاريخ رديف

1 
4 /7 /1401 

آشنایی با عملكرد سيناپس و نحوه سازماندهی و برهمكنش نورونها در سيستم 

 اعصاب

 آزاده یزدي

2 
11 /7 /1401 

آشنایی با انواع گيرنده هاي حسی و ویژگی هاي عملكردي آنها، آشنایی با نحوه  

 برهمكنش نورونها در مسيرهاي حسی

 آزاده یزدي

3 
18 /7 /1401 

پيكري و مسيرهاي انتقال حس ، مطالعه قشر حس و نحوه  آشنایی با انواع حسهاي 

 تجزیه و تحليل اطالعات حسی در قشر 

 آزاده یزدي

 آزاده یزدي بررسی حس درد و حرارت، نحوه انتقال و عوامل موثر بر آنها  1401/ 7/ 25 4

5 
2 /8 /1401 

آشنایی با عملكرد حرکتی در نخاع، رفلكسهاي نخاعی، مطالعه نقش ساقه مغز در 

 کنترل اعمال حرکتی 

 آزاده یزدي

 آزاده یزدي بررسی نقش قشر مغز و نيز مخچه در کنترل اعمال حرکتی  1401/ 8/ 9 6

7 
16 /8 /1401 

بررسی عملكرد هسته هاي قاعده اي در کنترل و دقت حرکات، مطالعه قشر مغز در 

 ایجاد اعمال هوشمندانه و متعالی

 آزاده یزدي

8 
23 /8 /1401 

آشنایی با عملكرد کلی   ،دستگاه ليمبيک و مطالعه رفتارهاي هيجانی و انگيزشینقش 

 هيپوتاالموس 

 آزاده یزدي

 آزاده یزدي آشنایی با نوروفيزیولوژي قشر بينایی  ، مطالعه عملكرد گيرنده ها و عصب بينایی 1401/ 8/ 30 9

 آزاده یزدي نوروفيزیولوژي قشر شنوایی مطالعه عملكرد گيرنده حس شنوایی و  1401/ 9/ 7 10

 آزاده یزدي مطالعه عملكرد حسهاي چشایی و بویایی  1401/ 9/ 14 11

 اميرمسعود مشایخ  بافت شناسی چشم  1401/ 9/ 30 12

 اميرمسعود مشایخ  ادامه بافت شناسی چشم 1401/ 10/ 7 13

 اميرمسعود مشایخ  جنين شناسی چشم 1401/ 10/ 14 14

 اميرمسعود مشایخ  بافت شناسی گوش  1401/ 10/ 21 15

 اميرمسعود مشایخ  جنين شناسی گوش  ،ادامه بافت شناسی گوش 1401/ 10/ 28 16



 مليحه جهرمی  آناتومی دستگاه شنوایی  1401/ 10/ 7 17

 مليحه جهرمی  آناتومی دستگاه بينایی ادامه آناتومی دستگاه شنوایی،  1401/ 10/ 14 18

 مليحه جهرمی  آناتومی دستگاه بينایی ادامه  1401/ 10/ 21 19

 
 

 

 

 منابع: 
 منابع فارسی:

 2021هال -کتاب فيزیولوژي گایتون

 تألیف دکتر بهرام الهی    استخوان شناسی

 تألیف دکتر ساکی   استخوان بندی سر و صورت 

 تألیف دکتر یوسف محمدی یا دکتر اکبری یا دکتر حجازی آناتومی سر و گردن                                       

 تالیف ریچارد درک..... جلد سوم، سر و گردن،ترجمه دکتررضاشیرازی... آخرین ویرایش )برای دانشجویان(                               آناتومی گری 

 آخرین ویرایش              مترجم: دکتر رضا حسن زاده –کوئیرا  شناسی پایه جانبافت 

 آخرین ویرایش          مترجم: روشنک قطبی   –جنین شناسی پزشکی النگمن 
 : التین  منابع

A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph; the last edition. 
A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last; the last edition. 
Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition. 
Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams; the last edition. 
Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 
Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 

 


