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 عصبی دستگاهمكانيسمهاي عملكردي ساختار کلی حواس ویژه و آشنایی دانشجو با هدف کلی:
 

 را توضيح دهد.  دستگاه عصبی:خصوصيات عملكردي خواهد بوددر پایان دوره دانشجو قادر   اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی:

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

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

 را در برقراري هومئوستاز توضيح دهد. نگی عملكرد دستگاه عصبی چگو -3

 با سيستم حسی و حرکتی و ارتباطی در دستگاه عصبی آشنا شود. -4

 با یكدیگر و ارگانهاي دیگر بدن را توضيح دهد.ونگی ارتباط متقابل قسمتهاي مختلف سيستم عصبی  چگ -5

 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي گروهی شرکت نماید.-1

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

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

 :مهارتیحيطه 

 در مقطع بالينی بتواند بر روي بيمار نقاط مختلف چشم و گوش را بشناسد -1

 بشناسددر معاینات بالينی ميسر اعصاب را -2

 
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی-3معرفی درس بعدي -2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت

 (.روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگيهاي فراگيران بيشتر تناسب دارد).و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد. وسایل کمک آموزشی: 
 



 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي مورد ابهام است.-1چگونگی فعاليت دانشجو:

 - تكاليف دانشجو:

 پایان ترم. آزمون کتبی در ميان ترم ونحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندی درس                

 رئوس مطالب رديف

 و بررسی انواع نوروترانسميترها و چگونگی تحریک یا مهار آن ها فعاليت سيستم عصبیعملكرد سيناپسها به عنوان پایه بررسی  1

 بررسی انواع گيرنده هاي حسی و مكانيسم عملكرد آنها بررسی ميدانهاي نورونی و خواص عملی آنها 4

 راههابررسی حسهاي پيكري، گيرنده هاي آنها و راه هاي عصبی آنها در نخاع و تاکيد بر تفاوت این  3

 بررسی قشر حسی پيكري و عملكرد آن.بررسی ناحيه ارتباطی حسی پيكري و عملكرد آن 2

 بررسی  حس درد.انواع حس درد .گيرنده حس درد و محرکهاي ایجاد حس درد 5

 بررسی سيستم ضد درد و بررسی درد راجعه)درد انتشاري( . بررسی سردرد و انواع آن 6

 بينایی و شنواییبررسی راه عصبی در حس  7

 بررسی اعمال حرکتی نخاع و انواع رفلكسهاي نخایی، بررسی قشر حرکتی و قسمتهاي مختلف آن.بررسی راه حرکتی هرمی 8

 بررسی نقش هسته قرمز در اعمال حرکتی، بررسی نقش برین استم در اعمال حرکتی 4

 قسمتهاي مختلف عقده هاي قاعده اي و عملكرد آنهابررسی مخچه و قسمتهاي مختلف آن.بررسی واحد عملی مخچه و  11

 تدریس آناتومی حدقه چشم و کره چشم 11

 تدریس الیه هاي کره چشم و عضالت درون حدقه 14

 مروري بر استخوان گيجگاهی و بررسی الله گوش و مجراي گوش خارجی 13

 آناتومی گوش ميانی و گوش داخلی 12

 اولترااستراکچر بافت چشم و الیه هاي آنبررسی ساختار بافتی و  15

 بررسی ساختار بافتی و اولترااستراکچر گوش خارجی، ميانی و داخلی 16

 بررسی نحوه تكوین چشم و گوش در دوران جنينی 17
 

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

- Sadler T.W. Longman's medical embryology; 2015. 

  2112هال چاپ-کتاب فيزیولوژي گایتون -

 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی

 تألیف دکتر بهرام الهی   آناتومی تنه

 ترجمه دکتر رضا شیرازی......... جلد اول تنه 2102 تألیف ریچارد اسنل   آناتومی بالینی



 تنه ترجمه دکتر رضا شیرازی ..... جلد اول 2102تألیف ریچارد درک  برای دانشجویان(آناتومی گری )
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