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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

يرشتهو مقطع فیزیولوژيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
فیزیولوژي-ارشدحصیلی:ت

نداردیش نیاز:پنظريد:نوع واح2تعداد واحد:سلولنام درس: 
سالن مشتركمکان برگزاري:-------- :ساعت- ------:زمان برگزاري کالس: روز

مدرسین (به ترتیب حروف جمالیمسئول درس:تعداد دانشجویان:
دکتر جمالی-دکتربلوج نژادالفبا):

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
ســاخت ، ذخیــره و آزاد شــدن –در مــورد انتقــالی سیناپســیکســب دانــش و اطالعــات الزم در

(NF)-گیرنـده هـاي نوروترانسـمیترهاي لیگانـدي    -signalingنواع انتقـال   ، ا-نوروترانسمیتر 

Neurotrophic وGDNF-CNTFــیر و ــته  signalingمس ــداخل هس ــیم  –ب تنظ
expression کپی برداري –ژنCREB– فعال شدن و عملکردCREB

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
ساخت ، ذخیره و آزاد شدن –الی سیناپسی کسب دانش و اطالعات الزم در مورد انتق

نوروترانسمیتر 
بازگشت نوروترانسمیتر به پایانه هاي تعیین سیناپسی و کسب دانش و اطالعات الزم در مورد

اندوستیوز –مکانیزم اگزوستیوز –وزیکول 
یع و انتقـال سـر  –signaling، انواع انتقال  signalingکسب دانش و اطالعات الزم در مورد 

پیامبر ثانویه –پروتئین G–آهسته 
مهـار کننـده   –فسـفاتازیها  –انواع کینازها –فسفویالسیون پروتئین کسب دانش و اطالعات الزم 

هاي فسفاتازها
سنتز و بازگشت –کسب دانش و اطالعات الزم در مورد گیرنده هاي نوروترانسمیترهاي لیگاندي 

گیرنده هاي گلوتامات –مهار کننده هاي گلوتامات –گلوتامات انتقال دهنده هاي –گلوتامات 
نقش گلوتامات –PSD-95–آگونیست و آنتاگونیست گلوتامات کسب دانش و اطالعات الزم 

پالستیسه سیناپسی –در آسیبهاي مغز و شناخت و حافظه 
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–مهار کننده هاي گابا انتقال دهنده ها و –گابا و انواع  گیرنده آن کسب دانش و اطالعات الزم 

گالبسین و گیرنده هاي آن 
–NFتقسیم بندي هاي  –، نامگذاري Neurotrophic (NF)کسب دانش و اطالعات الزم در مورد 

Neurotrophic  و دسته بندي هاي آن
در GDNFعملکرد ونقش  –GDNFگیرنده  -GDNFکسب دانش و اطالعات الزم در مورد 

CNTF–signalingCNTFگیرنده  - CNTFتکامل 

–ژن expressionتنظیم  –بداخل هسته signalingکسب دانش و اطالعات الزم در مورد مسیر 

CREBفعال شدن و عملکرد –CREB–تنظیم  پس از کپی برداري –کپی برداري 

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستدف کلی به اجزاي تخصصیهشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.
سیناپس و انواع آن را بشناسد 

ر را بشناسد و انواع  دسته هاي آن را بیان کند نوروترانسمیت
چگونگی ساخت نوروترانسمیتر را بداند 

ذخیره و آزاد شدن نوروتانسمیتر را با جزئیات بداند 
بازگشت نوروترانسمیتر را بداخل پایانه پیش سیناپسی و وزیکولها را  بداند 

انواع وزیکولها را بشناسد 
ند اگزوسپتوز و مراحل آن را بدا

پروتئینهاي  موثر در اگزوسپتور را بداند 
توز موثر است یداروهایی که بر روي اگزوس

پروتئینهاي اضافی که در اگزوسپتور نقش دارد 
توز بداند یسونقش کالتریین را در اند

چگونگی اتصال و جدا شدن کالترین را بداند 
را در اندوسپتور بداند dynaminنقش پروتئین  
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اي نوروتانسمیتر لیگاندي را بشناسد گیرنده ه
سنتز و بازگشت گلوتامات را بداند 

انتقال دهنده هاي گلوتامات را بشناسد 
مهار کننده هاي انتقال گلوتامات را بداند 

انواع گیرنده هاي گلوتامات را بشناسد 
آگونیست و آنتاگونیستهاي گلوتامات را بشناسد 

PSD-95شناسد و ساختمان کامل آن را ب
در تشکیل شبکه اي که گیرنده هاي متفاوت گلوتامات را در کنار هم قرار می دهد PSDنقش  

بشناسد 
نقش گلوتامات را در شناخت و حافظه بداند 
نقش گلوتامات  را در آسیبهاي مغزي بداند 
پالستیسه سیناپسی را در این روند بشناسد 

بداند LTPنقش گلوتاما ت  را در 
گیرنده هاي گابا را بشناسد انواع 
گابا را بداند siginalingمسیر 

انتقال دهند ه هاي  گابا را بشناسد 
مهار کننده  انتقال گابا را بداند 

سین و گیرند ه آن و عملکرد آن را بداندیگال

را با نوروترانسمیتر بداند NFشباهتهاي بین  
را با نوروترانسمیتر بداند NFتفاوتهاي  بین  

را بشناسد NFتقسیم بندي هاي  
را بداند NFعلت نامگذاري  

Neurotrophic و خانواده هاي آن را بشناسد
نرو تروفین را بشناسدsignalingمسیرهاي  

GDNF و خانواده هاي آن را بشناسد
را در زنده ماندن سلول ها بداند GDNFنقش  
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را بشناسد GDNFل گیرنده ساختمان کام
را در زمان تکامل بداند GDNFنقش  

را بشاسد CNTFخانواده  
در زنده ماندي سلولها را بداند CNTFنقش  
,مسیر signalingCNTF را بشناسد

ژن بوسیله کروماتین را بداند expressionتنظیم  
مراحل تنظیم کپی برداري را بداند 

رداري را بداند تنظیم پس از کپی ب
را بداند mRNAچگونگی  ثابت کردن  

ژن را بداند expressionدر CREBنقش 
را بداند CREBفعال شدن  

را بداند IIو طرز فعال کردن پلی مراز CREBعملکرد 
می شود بداندCREBمسیرها و عواملی که باعث فعال شدن  

هاي تدریس:شیوه
ــش و xبرنامه ریزي شدهسخنرانیسخنرانی پرســـــ

xپاسخ

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(xبحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

سوالی پرسیده میشود وهفته آینده بحث میشود ویک (لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
به وسیله یک دانشجو کنفرانس داده میشوددقیقه که از قبل مشخص شده 15مبحث به مدت 
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وسایل کمک آموزشی:   
xپروژکتور اسالیدxخته و گچتxوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمــرهدرصــد-40-----مــون پایــان تــرمآزنمرهدرصد-40-----آزمون میان ترم 

نمرهدرصد5-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد15-10-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینهxپاسخ کوتاهxتشریحی -صــــــ

غلط
-----------ببرید)(لطفا نامسایر موارد

ــه   ــراي مطالع ــنهادي ب ــابع پیش ــد)  : من ــام ببری ــا ن -molecular neuropharmacology:(لطف

Ericj.NESTLER
:منابع انگلیسی-

چاپیmolecular neuropharmacology- Ericj.NESTLER

Basic Neurosciences with clinical applications-EdurdoE.Benarroch
Cell Physiology - Nicholas Sperelakis
Fundamental Neuroscience- Larry.Squire
اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی



به نام خـداوند جـان آفـرین

ایراندانشگاه علوم پزشکی 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

درسی و آموزشیریزيواحد برنامه
(Course Plan) دوره  حطر

6

ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

ساخت ، ذخیره و آزاد شدن –انتقالی سیناپسی 1
به پایانه هاي بازگشت نوروترانسمیتر–نوروترانسمیتر 

تعیین سیناپسی و وزیکول

جمالی

انواع انتقال  ، اندوستیوز–مکانیزم اگزوستیوز 2
signaling–انتقال سریع و آهسته

جمالی

3G فسفویالسیون پروتئین –پیامبر ثانویه –پروتئین–

مهار کننده هاي فسفاتازها–فسفاتازیها –انواع کینازها 
جمالی

4

سنتز و –رنده هاي نوروترانسمیترهاي لیگاندي گی
مهار –انتقال دهنده هاي گلوتامات –بازگشت گلوتامات 

گیرنده هاي گلوتامات–کننده هاي گلوتامات 

جمالی

نقش –PSD-95–آگونیست و آنتاگونیست گلوتامات 5
–گلوتامات در آسیبهاي مغز و شناخت و حافظه 

پالستیسه سیناپسی

جمالی

انتقال دهنده ها و مهار کننده –گابا و انواع  گیرنده آن ...
گالبسین و گیرنده هاي آن –هاي گابا 

جمالی

....Neurotrophic تقسیم بندي هاي  –، نامگذاريNF

–Neurotrophic  گیرنده -و دسته بندي هاي آن
–هاي Neurotrophic factor

جمالی

....GDNF-ده  گیرنGDNF–  جمالیعملکرد ونقش
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GDNF در تکاملCNTF-  گیرندهCNTF–
signalingCNTF

expressionتنظیم  –بداخل هسته signalingمسیر ...

–تنظیم  پس از کپی برداري –کپی برداري –ژن 

CREB– فعال شدن و عملکردCREB

جمالی

....

....

....

....
17


