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  :برای یک دوره درس کامل 

 

 یرشتٍِ هقطغ    فیسيَلَشی گرٍُ آهَزشی:          پسشکیداًشکذُ:

 فیسيَلَشی-دکتری  حصیلی:ت

  یش ًیبز:پ       تعذاد ٍاحذ: ًبم درس:

 سبلي هشترک هکبى برگساري:   -------- :سبعت  -------:زهبى برگساري كالس: رٍز

  هذرسیي )بِ ترتیب حرٍف الفبب(:  تر ًْبًٍذيدك هسئَل درس:  تعذاد داًشجَیبى:

 )لطفا شرح دّیذ( شرح دٍرُ:

 

کسة اطالػات الزم در زهیٌِ ػولکرد  ًَاحی ارتثاطی هغس ٍ اّویت آى در  )لطفا شرح دّیذ(ّذف کلی: 

هَارد فیسيَلَشيک ٍ هثاًی پاتَلَشيک هثاحث *يادگیری، هکاًیسم حافظِ ، تکلن * ًقش ٍ ػولکرد 

یسيَلَشی خَاب ٍ تیذاری ٍ اهَاج هغسی *  ػولکرد ٍ اثرات سیستن اتًََم ٍ * ف  Limbicسیستن 

 اختالالت ًاشی از آى .

 

 )در ٍاقغ ّواى اّذاف کلی طرح درس است(تیٌاتیٌی:اّذاف 

: داًشجَ قادر تاشذ تواهی هَارد زير را تا  تَجِ تِ ػولکرد هلکَلی  ، سلَلی ٍ رفتاری  تحلیـ  کٌـذ . ٍ   

 را در ترٍز هَارد پاتَلَشيک  ًتیجِ گیری ًوايذ  ًقش تغییرات آى 

 تفاٍتْای ًیوکرُ ّای راست ٍ چپ ٍ ػولکرد آًْا را تفسیر کٌذ .

 را تذاًذ  Split brainهفَْم هغس دٍ تکِ شذُ  

 فیسيَلَشی کَرتکس هغس را تفسیر کٌذ .

 ًَاحی ارتثاطی کَرتکس هغس را تؼريف کٌذ .

 ی تاال را داشتِ تاشذ .تَاًیی تقسین تٌذی ّر يک از ًَاح

 ػولکرد ًَاحی هختلف ّر يک را هقايسِ کٌذ .

 ًَاحی هرتَط تِ تکلن را در هغس را ارزياتی کٌذ  .

 ارتثاطات ًَاحی هختلف را تفسیر کٌذ  .

 ًتايج اختالالت ًاشی از هقايسِ کٌذ .  

 اًَاع آفازی را تیاى کٌذ  .

 اًَاع حافظِ را تحلی  کٌذ  .

 حافظِ ٍ هکاًیسم ّر حافظِ را تشخیص دّذ .ًَاحی شک  گیری 

 تقسین تٌذی اًَاع حافظِ را از ًظر کیفی ٍ کوی تیاى کٌذ  .

 اًَاع اختالل حافظِ را تفسیر کٌذ  .

 راتؼريف کٌذ.  Limbicًقش فیسيَلَشيک سیستن 

 را تیاى کٌذ .  Limbicػولکرد کَرتکس 
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 تیاى کٌذ . Limbicّستِ ّای سیستن 

 هقايسِ کٌذ .  Limbicی ػولکرد ّستِ ّا

 تفسیر کٌذ . Limbicارتثاطات ّستِ ّای 

 را تؼريف کٌذ.  Limbicٍرٍدی ّا ٍ خرٍجی ّای 

 را ارزياتی کٌذ .   Limbicاختالالت ػولکرد ّستِ ّای 

 را تفسیر کٌذ .    Reward ,   punishmutهکاًیسم 

 :َ را تفسیر کٌذ  anterior commissure    ٍcorpus callusomتفاٍت ارتثاطات هغسی از طريق  

 هکاًیسم خَاب ٍ تیذاری  را تفسیر کٌذ .

ARAS . را تؼريف کٌذ 

IRS  .  را تؼريف کٌذ 

 دياًسفال  ٍ ًقش آى در خَاب ٍ تیذاری را تفسیر کٌذ .  

 ساػت تیَلَشيک هغس را شرح دّذ  .

 ًقش آدًَزيي در خَاب ٍ تیذاری را تشخیص دّذ  .

 را هقايسِ کٌذ .     SWS          2- IRS -1اًَاع خَاب : 

 هکاًیسم اًَاع خَاب  را تؼريف کٌذ ..

 اهَاج هغسی ) ػلت شک  گیری ّر يک (  را تفسیر کٌذ .

 اهَاج هغسی در هراح  هختلف خَاب را تحلی  کٌذ .

 اختالالت اهَاج هغسی را تفسیر کٌذ .

 هٌشاء ٍ چگًَگی شک  گیری رشتِ ّای سوپاتیک را تٌَيسذ .

 هٌشاء ٍ چگًَگی شک  گیری رشتِ ّای پاراسوپاتیک را تؼريف کٌذ  .

 پاراسوپاتیک را تحلی  کٌذ . –گیرًذُ ّای سوپاتیک 

 تفاٍت ػولکرد گیرًذُ ّا را هقايسِ کٌذ  .

 تفاٍت ػولکرد ًَرٍتراًسویترّای ّر سیستن را تشٌاسذ .

 .هکاًیسم سٌتس ٍ تخرية تراًسویترّای ّر سیستن را تیاى کٌذ 

 ػولکرد ّر سیستن تر ارگاًْای هختلف تذى را ارزياتی کٌذ .

 هراکس کٌترل سیستن اتًََم را تَضیح دّذ .

 را تحلی  کٌذ  .   Psychosomaticهکاًیسم ايجاد تیواريْای 

 را تحلی  کٌذ  Post Denervation Hypersensitivityهکاًیسم پذيذُ 
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 ّای تذريس:شیَُ

 *پرسش ٍ پبسخ   برًبهِ ریسي شذُسخٌراًی    سخٌراًی

یااابدگیري هبتٌااای بااار    *(PBLیبدگیري هبتٌی بر حل هسئلِ)  *بحث گرٍّی

 (TBLتین)

 ----------------- )لطفبً ًبم ببریذ( سبیر هَارد
 

 

 )لطفا شرح دّیذ( ٍظايف ٍ تکالیف داًشجَ:

 

 ٍساي  کوک آهَزشی:   

  x ذپرٍشكتَر اسالی  xختِ ٍ گچت  x*ٍایت برد

 -------------PC &video projector– ببریذ( لطفبً ًبم)  سبیر هَارد

 

 )از ًورُ ک ( :درصذ ًورًُحَُ ارزشیاتی ٍ 

ًوارُ  درصاذ  -40-----آزهَى پبیبى تارم *   ًورُ درصذ -40-----آزهَى هیبى ترم 

   

 ورًُ درصذ 5-----شركت فعبل در كالس     ًورُ درصذ15-10 -----اًجبم تکبلیف 

 ------- class work---ببریذ(  ًبمبً لطفسبیر هَارد )

 

 ًَع آزهَى

 -صااااااااحی  جَر كردًی           ايچٌذگسیٌِ       پبسخ كَتبُ     *تشریحی

  غلط

 ----------- )لطفب ًبم ببریذ( سبیر هَارد

  

  :)لطفا ًام تثريذ(: هٌاتغ پیشٌْادی ترای هطالؼِ
 

 هٌاتغ فارسی:

 

Principles of Neural Science, 
 

Eric R. Kandel, 
 

 ايٌترًتی 

 

 

 
 

 

../Downloads/Principles%20of%20Neural%20Science,https:/neurology.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1049
../Downloads/Principles%20of%20Neural%20Science,https:/neurology.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1049
../Downloads/Principles%20of%20Neural%20Science,https:/neurology.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1049
../Downloads/Principles%20of%20Neural%20Science,https:/neurology.mhmedical.com/book.aspx?bookID=1049
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 جذٍل ّفتگی کلیات  ارائِی درس

 استاد هرتَط ػٌَاى هطالة جلسِ

1  

 نهانيمكره هاي راست و چپ و عملكرد آ

 Split brainمغز دو تكه شده  

 فيزيولوژي كورتكس

 نواحي ارتباطي كورتكس

 

 

 

 

 

 تکلن 2

 

 

3 Learning and memory  

4 Sleep1  

5 Sleep2  

... Brain waves  

.... Limbic system  

.... hypothalamus  

... Autonomic nervous system1  

.... Autonomic nervous system2  

....   

....   

....   
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