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 ظیعتن هغس ٍ ًخاع ٍ اعصابآؼٌایی داًؽجَ تا ظاختار کلی ّذف کلی:
 

 ًَؼتِ ؼَد. هْارتی ٬ًگرؼی ٬ؼٌاختیتر اظاض حیغِ ّای   اّذاف اختصاصی:

 حیغِ ؼٌاختی

 :تؽٌاظذ را ّا آى تا هرتثظ هْن رادیَلَشیک ٍ تالیٌی ّای ًؽاًِ اّویت ٍ زیر هَارد تایذ داًؽجَ درض ایي پایاى در -1

 عصثی دظتگاُ تٌذی تقعین اًَاع -2

 گلیال ّای ظلَل ٍ ّا ًَرٍى عثیعی عولکرد -3

 ًخاع خاکعتری ٍ ظفیذ هادُ عولکرد ٍ ظاختار ظاّری، ؼکل -4

 عصثی ّای ؼثکِ ٍ ًخاعی عصة یک سایاج -5

 هیاًی هغس ٍ پل تصاللٌخاع، عصثی ّای راُ ٍ ّا ّعتِ عولکرد ٍ تالیٌی هْن ظاختار ظاّری، ؼکل -6

 هغس کَرتکط ٍ دیاًعفال هخچِ، عولکرد ٍ تالیٌی هْن آًاتَهیک ظاختار -7

 هؽثک تؽکیالت ٍ یوثیکل دظتگاُ ای، قاعذُ ّای ّعتِ عولکرد ٍ تالیٌی هْن آًاتَهیک ظاختار -8

 هغس تالیٌی هْن عرٍق ٍ ّا پردُ ظاختار -9

 هرکسی عصثی دظتگاُ تالیٌی هْن ّای قعوت ؼٌاظی تافت ظاختار -11

 هرکسی عصثی دظتگاُ تالیٌی هْن ّای قعوت تکاهل ًحَُ -11

 عصثی دظتگاُ تکَیٌی ّای ًاٌّجاری -12

 

 حیغِ ًگرؼی



 .در تحث ّای گرٍّی ؼرکت فعال داؼتِ تاؼذ-1

 .در ّر کالض در ارتثاط تا هَضَع کالض ظَال ًوایذ-2

 .هَضَعات هؽخص ًوایذ تتَاًذ جایگاُ آًرا ًعثت تِ یادگیری-3
 

 درض ّای قثلی، هعرفی درض جذیذ، پاظخگَیی تِ ظَاالت داًؽجَیاىَ، پرظػ هَقع داًؽج حضَر تِ اظتاد: چگًَگی فعالیت

 ظخٌراًی، پرظػ ٍ پاظخ، ًؽاى دادى اظالیذ ّای هرتثظ تا ظرفصل درضؼیَُ تذریط: 

 پاٍرپَیٌت ٍظایل کوک آهَزؼی: 
 

 درٍض هرتَعِؼرکت در پرظػ ٍ پاظخ ر کالض، گَغ قرا دادى تِ هغالة، حضَر تِ هَقع د چگًَگی فعالیت داًؽجَ:

 هؽارکت فعال در کالض ٍ ؼرکت در آزهَى ّای تعییي ؼذُ. تکالیف داًؽجَ:

 ًورُ تؽَیقی(. 1ًورُ آًاتَهی( ٍ فعالیت کالظی )تا  16ًورُ تافت ٍ جٌیي ؼٌاظی+ 4)پایاى ترم آزهَى کتثی  ًحَُ ارزیاتی داًؽجَ:

 . (ّای ارائِ شدُ ٍزارت خاًِ تاشدتَجِ: سر فصل درٍس تاید طثق سر فصل )جدٍل زهاًثٌدی درس  

 استاد درس رئَس هطالة تاریخ ردیف

 اهیر هععَد هؽایخ تافت ؼٌاظی ًخاع ٍ هخچِ 35/34/3511 1

 پریعا جوالسائی تررظی اظتخَاى ّای جوجوِ، قاعذُ جوجوِ، هحل ٍرٍد ٍ خرٍج اعصاب، یادآٍری هْرُ ّا 35/34/3511 2

 اهیر هععَد هؽایخ تافت ؼٌاظی هغس 42/34/3511 3

 پریعا جوالسائی اداهِ تررظی اظتخَاى ّای جوجوِ، هقذهات ًَرٍآًاتَهی، تررظی آًاتَهی ًخاع 42/34/3511 4

 اهیر هععَد هؽایخ جٌیي ؼٌاظی ظیعتن اعصاب هرکسی 42/34/3511 5

 پریعا جوالسائی تصل الٌخاع ٍ اعصاب کراًیال هرتثظ تا آى آًاتَهی تررظیاداهِ تررظی آًاتَهی ًخاع،  42/34/3511 6

 پریعا جوالسائی ٍ اعصاب کراًیال هرتثظ تا آى ّا هغس هیاًیتررظی آًاتَهی پل هغسی ٍ  31/3/3622 7

 پریعا جوالسائی تررظی آًاتَهی هخچِ ٍ تاالهَض 47/3/3622 8

 پریعا جوالسائی کراًیال هرتثظ تا آىآًاتَهی ّیپَتاالهَض ٍ قؽر هخ ٍ اعصاب  3/4/3622 9

 پریعا جوالسائی آًاتَهی ّعتِ ّای قاعذُ ای، هادُ ظفیذ هخ، تؽکیالت هؽثک، ظیعتن لیوثیک 1/4/3622 7

 پریعا جوالسائی آًاتَهی ظیعتن خَدکار ٍ تررظی پردُ ّای هٌٌص 37/4/3622 8

 پریعا جوالسائی تررظی ظیعتن تغٌی ٍ خًَرظاًی درٍى جوجوِ  44/4/3622 9
 

 :هٌاتع درظی

 
 منابع فارسی:

 آخریه يیرایش ...دکتررضاشیرازیتالیف ریچارد اس. اسىل آخریه يیرایش ترجمه نورواناتومی بالینی                                        

 آخریه يیرایش تألیف دکتر کًثریان، دکتر ایًبیان یا دکتر بربرستاوی،دکتر یا دکتر قىبری                                                نوروآناتومی



 منابع التین:

Correlative neuroanatomy …………………  ………..…….. Jack DeGroot.J.G Chusid; the last edition. 
Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition. 
Clinical Neuroanatomy for Medical Students ……………….Snell; the last edition. 
Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 
Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 


