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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-دکتريحصیلی:ت

سلولیش نیاز:پنظريد:نوع واح3تعداد واحد:اعصابنام درس:
سالن مشتركمکان برگزاري:-------- :ساعت--- ----:زمان برگزاري کالس: روز

مدرسین (به ترتیب حروف دکتر نهاونديمسئول درس:تعداد دانشجویان:
دکتر نهاوندي- دکتر جمالی- دکتربلوج نژاد-دکتر ابوطالب الفبا):

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
–کورتکس ارتباطی -کورتکس حسی -اطالعات حسیکسب دانش و اطالعات الزم در مورد 

در مورد درد- neglectبیماري 

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
تطابق گیرنده ها–گیرنده ها –کسب دانش و اطالعات الزم در مورد اطالعات حسی 

مسیر حس –گیرنده هاي حسی پیکري –کسب دانش و اطالعات الزم در مورد حس پیکري 
مسیر درد و حرارت - somatotopic organizationوضعی و تماس  

-اطالعات دریافتی  –تقسیم بندي –کسب دانش و اطالعات الزم در مورد کورتکس حسی 
neglectبیماري –کورتکس ارتباطی 

درد –مسیر درد –گیرنده هاي درد –انواع درد -کسب دانش و اطالعات الزم در مورد درك درد
داروهاي –آسیب نواحی متفاوت مسیر درد –وهاي مهار کننده درد دار–sensitization–رجوعی 

تعدیل کننده درد

(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 کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیبینابینیاهدافدهد.
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اطالعاتی که بوسیله سیستم عصبی فرستاده می شود  بشناسد 
و.......stimutes , Adequateاصطالحات خاص براي فهم مطالب اعصاب حسی را بداند مثل 

بسناسد انواع گیرنده ها را 
را بداند -قانون و بر

آداپتاسیون گیرنده ها را بداند 
انواع تطابق گیرنده ها را بداند 

مسیرهاي موازي و سري را که وارد مغز می شود بداند 
سیستم هاي مهاري بر روي مسیرهاي باال رو را بداند 

اطالعاتی که بوسیله حس پیکري فرستاده می شود را بشناسد 
ده ها را در پوست بدون مو بشناسد انواع گیرن

نقش انواع گیرنده در تشخیص انواع لمس بداند 
مسیرهاي حس و ضعی و حس تماس را بداند 

somatotopic organization را در قسمتهاي متفاوت مسیر بشناسد
المیناي متفاوت نخاع را بشناسد 

گیرند هاي درد را بشناسد 
بداند مسیر درد و حرارت را کامل 

کورتکس اولیه حسی را بشناسد 
تقسیم بندهی هاي کورتکس اولیه حسی را بداند 

هر قسمت از کورتکس اولیه حسی چه اطالعاتی را دریافت می کند 
الیه هاي متفاوت کورتکس حسی را بداند 

را بداند neglectنقش کورتکس  ارتباطی و بیماري 
است را بداند neglectآزمایشهایی که براي تشخیص بیماري 

آسیب به هر قسمت از کورتکس حسی چه مشکالتی  را براي  فرد ایجاد می کند 
انواع درد را بشناسد 

گیرنده هاي درد  را بشناسد 
را بداند hyperalgesia ,  allodynaفرق  
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آورانهاي درد را به المیناهاي متفاوت شاخ خلفی نخاع بداند 
مسیر کامل درد را بداند 

درد رجوع و علت آن را بداند 
نوروترانسمیترهایی که در ایجاد درد دخالت دارند بداند 

حساسیت در درد و مکانیزیم آن را بداند 
را بداند NSAIDداروهاي مهار کننده درد از گروه اوپیوئیدي و 

مکانیزیم عملکرد  داروهاي مهار کننده درد را بداند 
ع مسیرهاي درد و حرارت را بداند انوا

مشکالتی که بر اثر آسیب به هر قسمت از مسیر درد ایجاد می شود را بشناسد 
نقش قسمتهاي دیگر مغز را بر روي درد بداند 

مدارهاي تعدیل  کننده درد را بداند 

هاي تدریس:شیوه
ــش و xسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی پرســـــ

xپاسخ

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(xروهیبحث گ
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

سوالی پرسیده میشود وهفته آینده بحث میشود ویک (لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
شجو کنفرانس داده میشودبه وسیله یک داندقیقه که از قبل مشخص شده 15مبحث به مدت 

وسایل کمک آموزشی:   
xپروژکتور اسالیدxخته و گچتxوایت برد

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

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

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

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینهxپاسخ کوتاهxتشریحی -صــــــ

غلط
-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

ــرا   ــنهادي ب ــابع پیش ــهمن ــد)  : ي مطالع ــام ببری ــا ن -molecular neuropharmacology:(لطف

Ericj.NESTLER
:منابع انگلیسی-

چاپیmolecular neuropharmacology- Ericj.NESTLER

Basic Neurosciences with clinical applications-EdurdoE.Benarroch
Fundamental Neuroscience- Larry.Squire
اینترنتی

فارسی:منابع 
چاپی

اینترنتی

ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

جمالیتطابق گیرنده ها –گیرنده ها –اطالعات حسی 1
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مسیر حس –گیرنده هاي حسی پیکري –حس پیکري 2
- somatotopic organizationوضعی و تماس  

جمالی

- اطالعات دریافتی  –تقسیم بندي –سی کورتکس ح3
neglectبیماري –کورتکس ارتباطی 

–مسیر درد –گیرنده هاي درد –انواع درد -درك درد4

داروهاي مهار کننده –sensitization–درد رجوعی 
داروهاي تعدیل –آسیب نواحی متفاوت مسیر درد –درد 

کننده درد 

5
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