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کسة اطالعات الزم در زهینه عولکرد  نواحي ارتثاطي هغس و اهویت آى در هوارد فیسیولوشیک  اهدف کلی :

هکانیسههاي  -  Limbicنقش و عولکرد سیستن  -یادگیري، هکانیسم حافظه ، تکلن-و هثاني پاتولوشیک هثاحث 

ت سیساتن اتوناوم و   عولکارد و اثارا    -هوثر در پذیذه خواب و تیذاري ، ایجااد اهاوام هغاسي و تغییارات آى      

 اختالالت ناشي از آى

 

 : اهداف ویژه

دانشجو قادر تاشذ تواهي هوارد زیر را تا  توجه ته عولکرد هلکولي  ، سلولي و رفتاري  تحلیل کنذ . و نقش 

 تغییرات آى را در تروز هوارد پاتولوشیک  نتیجه گیري نوایذ 

 تفسیر کنذ .تفاوتهاي نیوکره هاي راست و چپ و عولکرد آنها را 

 را تذانذ  Split brainهفهوم هغس دو تکه شذه  

 فیسیولوشي کورتکس هغس را تفسیر کنذ .

 نواحي ارتثاطي کورتکس هغس را تعریف کنذ .

 توانیي تقسین تنذي هر یک از نواحي تاال را داشته تاشذ .

 عولکرد نواحي هختلف هر یک را هقایسه کنذ .

 را ارزیاتي کنذ  . نواحي هرتوط ته تکلن را در هغس

 ارتثاطات نواحي هختلف را تفسیر کنذ  .

 نتایج اختالالت ناشي از هقایسه کنذ . 

 انواع آفازي را تیاى کنذ  .

 انواع حافظه را تحلیل کنذ  .

 نواحي شکل گیري حافظه و هکانیسم هر حافظه را تشخیص دهذ .

 . تقسین تنذي انواع حافظه را از نظر کیفي و کوي تیاى کنذ 

 انواع اختالل حافظه را تفسیر کنذ  .

 راتعریف کنذ.  Limbicنقش فیسیولوشیک سیستن 

 را تیاى کنذ .  Limbicعولکرد کورتکس 

 تیاى کنذ . Limbicهسته هاي سیستن 

 هقایسه کنذ .  Limbicعولکرد هسته هاي 

 تفسیر کنذ . Limbicارتثاطات هسته هاي 



 عریف کنذ.را ت  Limbicورودي ها و خروجي هاي 

 را ارزیاتي کنذ .  Limbicاختالالت عولکرد هسته هاي 

 را تفسیر کنذ .   Reward ,   punishmutهکانیسم 

 :َ را تفسیر کنذ  corpus callusomو    anterior commissureتفاوت ارتثاطات هغسي از طریق  

 هکانیسم خواب و تیذاري  را تفسیر کنذ .

ARAS .را تعریف کنذ 

IRS .را تعریف کنذ 

 دیانسفال  و نقش آى در خواب و تیذاري را تفسیر کنذ . 

 ساعت تیولوشیک هغس را شرح دهذ  .

 را هقایسه کنذ .   REMو  SWSانواع خواب : 

 هکانیسم انواع خواب  را تعریف کنذ ..

 اهوام هغسي ) علت شکل گیري هر یک (  را تفسیر کنذ .

 را تحلیل کنذ . اهوام هغسي در هراحل هختلف خواب

 اختالالت اهوام هغسي را تفسیر کنذ .

 هنشاء و چگونگي شکل گیري رشته هاي سوپاتیک را تنویسذ .

 هنشاء و چگونگي شکل گیري رشته هاي پاراسوپاتیک را تعریف کنذ  .

 پاراسوپاتیک را تحلیل کنذ . –گیرنذه هاي سوپاتیک 

 تشناسذ .تفاوت عولکرد نوروترانسویترهاي هر سیستن را 

 هکانیسم سنتس و تخریة ترانسویترهاي هر سیستن را تیاى کنذ .

 عولکرد هر سیستن تر ارگانهاي هختلف تذى را ارزیاتي کنذ .

 هراکس کنترل سیستن اتونوم را توضیح دهذ .

 را تحلیل کنذ  .   Psychosomaticهکانیسم ایجاد تیواریهاي 

 را تحلیل کنذ  Post Denervation Hypersensitivityهکانیسم پذیذه 
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