باز نویسی شده
بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي اعصاب (اعمال برتر)

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه سيستم عصبی خودمختار

پيش نياز :آناتومي

شماره جلسه1 :

مدت 120 :دقيقه

منابع:
 – 1فيزیولوژي گایتون
- 2فيزيولوژی گانونگ
اصول علوم اعصاب كندل 2013

هدف كلی :در این مبحث دانشجو با انواع فيبرهاي خروجی سيستم خودمختار ،نورون هاي پيش عقده اي و پس عقده اي سمپاتيک و پاراسمپاتيک ،ميانجی هاي عصبی ،تخليه دسته
جمعی سيستم سمپاتيک ،پاسخ اندام هاي افكتور به ایمپالسهاي سمپاتيک و پاراسمپاتيک و مرور نكات مهم این پاسخ ها آشنا می شود.
اهداف اختصاصي (رفتاری)
از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث:

.1

قوس رفلكسی و بخش حركتی سيستم اتونوم را
بيان نماید

.2

حيطه يادگيری

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعالتيهای يادگيری فراگيران

شناختی

سخنرانی  /پرسش

اسالید و جدول و

پرسش و پاسخ هاي گروهی به

و پاسخ

گراف

همراه ارائه مثال هاي كاربردي

نورون هاي پيش عقده اي و پس عقده اي
سمپاتيک و پاراسمپاتيک را باهم مقایسه نماید

.3

ميانجی هاي عصبی و رسپتورهاي فيبرهاي
كولينرژیک و نورآدرنرژیک را با هم مقایسه نماید

.4

آثار تخليه دسته جمعی سمپاتيک را بيان نماید

.5

پاسخ اندام هاي افكتور به ایمپالسهاي
كولينرژیک و نور آدرنرژیک را باهم مقایسه نماید

1

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
بيان نمونه هاي عملی

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي اعصاب (اعمال برتر)

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه:

پيش نياز :آناتومی

منابع :فيزیولوزي گایتون و گانونگ

شماره جلسه2 :

مدت 120 :دقيقه

خواب و فعاليت الكتریكی مغز

اصول علوم اعصاب كندل 2013

هدف كلي :در این قسمت دانشجو با سيستم فعال كننده مشبک ،الكتروانسفالوگرام ،امواج مغزي ،خواب و مراحل آن ،خصوصيات و اعمال بوجود آمده در خواب  ،REMچگونگی ایجاد
خواب با امواج آهسته ،آثار فيزیولوژیک خواب و اختالالت خواب آشنا می شود.
اهداف اختصاصي (رفتاری)
از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث:

.1

نقش سيستم فعال كننده مشبک را در
هوشياري ،ورودیها و خروجی هاي آنرا شرح
دهد

.2

حيطه يادگيری

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخخ خ نرانی ارا ئه

اسالید و انيميشن

م ثال  ،ب حث و

وایت برد

تبادل نظر با كالس

خصوصيات امواج مغزي را شرح دهد

 .3انواع خواب و مراحل خواب با امواج آهسته را
شرح دهد
.4

ویزگی هاي خواب  REMرا بر شمارد

.5

كاربرد الكتروانسفالوگرام را بيان نماید

2

فعالتيهای يادگيری فراگيران
ارائه مثال /پرسش و پاسخ

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه
جمخخع بندي مخطالب بيان نمونه
هاي عملی و پرسش از دانشجویان

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي اعصاب (اعمال برتر)

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه:

پيش نياز :آناتومي

منابع :فيزیولوژي گایتون و گانونگ

شماره جلسه3 :

مدت 120 :دقيقه

تنظيم مركزي اعمال احشایی :نقش هيپو تاالموس

اصول علوم اعصاب كندل 2013

هدف كلي : :در این قسمت دانشجو با اعمال فيزیولوژیک بصل النخاع؛ تنظيم اشتها ،مكانيسم تشنگی و كنترل فشار اسمزي و حجم پالسما ،تنظيم دماي بدن و مكانيسم تب آشنا می شود.

اهداف اختصاصي (رفتاری)
از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث:
.1

مراكز حياتی را بيان كرده و كليه رفلكس هایی را
كه در بصل النخاع جمع بندي می شوند ،نام ببرد

.2

نقش مركز تغذیه را بر رفتار تغذیه اي شرح دهد

.3

نقش فيزیولوژیک مركز سيري را توضيح دهد

.4

نقش لپتين را بر تنظيم اشتها بيان نماید

.5

نقش اسمورسپتورها را بر نوشيدن آب بيان نماید

.6

نقش كاهش حجم پالسخخما را بر تحریک تشخخنگی

حيطه يادگيری

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی /پرسش

اسالید و جدول

و پاسخ

وایت برد

فعالتيهای يادگيری فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

پرسخخش و پاسخخخ ،م قایسخخه پرسخخش و پاسخخخ گروهی /جمع
فيزیولوزي تنه و مغز ميانی

ب ندي در ان ت هاي م ب حث ارا ئه
مثالهاي عملی

شرح دهد

3

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي اعصاب (اعمال برتر)

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه:

پيش نياز :آناتومی

منابع :فيزيولوزی گايتون وگانونگ
اصول علوم اعصاب كندل 2013

شماره جلسه4 :

مدت 120 :دقيقه

رفتارهاي غریزي و هيجانات :نقش سيستم ليمبيک

هدف كلي :در این قسمت دانشجو با لوب ليمبيک و ارتباط آن با بویایی و نئوكوتكس ،اعمال ليمبيک ،سيستم پاداش و تنبيه ،اعتياد و مكانيسم آن آشنا می شود.
اهداف اختصاصي (رفتاری)
از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث:
.1

اجزاء سيستم ليمبيک را نام ببرد

 .2ارتباط سيستم ليمبيک را با نئوكورتكس

حيطه يادگيری

روش تدريس

رسانه آمورشي

فعالتيهای يادگيری فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

شناختی

سخنرانی/پرسش

اسالید و انيميشن

بيان رابطه این بحث بااعتياد و

ارائه مثالهاي كاربخخردي

و پاسخ گروهی

وایت برد

فيزیوپاتولوزي اعتياد

شرح دهد
 .3اعمال سيستم ليمبيک را بيان نماید
 .4ميانجی عصبی مؤثر در سيستم پاداش را
نام ببرد
 .5اعتياد و اثرم شترک داروهاي اعتيادزا را شرح
دهد

4

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
معاونت آموزشی – مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي اعصاب (اعمال برتر)

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی

گروه آموزشی  :فيزیولوژي

موضوع جلسه:

پيش نياز :آناتومي

منابع :فيزیولوژي گانونگ و گایتون

شماره جلسه5 :

مدت 120 :دقيقه

اعمال تكامل یافته تر یا عالی تر مغز

اصول علوم اعصاب كندل 2013

هدف كلی :در این قسمت دانشجو با مفاهيمی همچون حافظه و یادگيري ،انواع حافظه ،پایه مولكولی حافظه ،به رمز در آوردن حافظه ،عملكرد اختصاصی نيمكره هاي مغزي ،فيزیولوژي
زبان و پایه پاتوفيزیولوژیک بيماري آلزایمر ،آفازي ها و آگنوزي ها آشنا می شود.
اهداف اختصاصي (رفتاری)
از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث:

.1

حافظه و یادگيري را تعریف نماید

.2

انواع حاف ظه را از نظر ماه يت و طرح ز مانی

حيطه يادگيری

روش تدريس

رسانه آمورشي

شناختی

سخنرانی /بحث

اسالید و انيميشن

گروهی

وایت برد

تقسيم بندي نماید
 .3چگونگی رمز گذاري حافظه ها را شرح دهد
.4

نواحی دخ يل در رمز گذاري حاف ظه هاي
مفهومی و صریح را بنویسد

5

فعالتيهای يادگيری فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

یافتن مثال هاي عينی براي انواع جمع بندي مباحث بصورت سئوال
حافظه

و جواب

باز نویسی شده

بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی رفسنجان
مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكی–معاونت آموزشی
فرم طرح درس روزانه
تاريخ:

نام درس :فيزیولوژي اعصاب (اعمال برتر مغز)

مدرس :دكتر علی شمسی زاده

فراگيران :دانشجویان پزشكی ترم 3

گروه آموزشي  :فيزیولوژي

موضوع جلسه  :زبان و توجه

پيش نياز :دروس آناتومی ،بافت شناسی و بيوشيمی

منابع :

شماره جلسه7:

مدت 120 :دقيقه

 -1فيزیولوژي گایتون 2006
 -2فيزیولوژي گانونگ 2003
 -3اصول علوم اعصاب كندل 2013
هدف كلي :آشنایی با زبان و مكانيسم هاي آن در مغز
اهداف اختصاصي (رفتاری)

حيطه يادگيری

روش تدريس

رسانه آمورشي

 .1زبان در انسان منحص به فرد است

شناختی

سخنرانی /پر سش

اسالید پاور پوینت

 .2نقش ناحيه بروكا و ورنيكه

وایت برد

و پاسخ گروهی

 .3غير قرینگی آناتوميک و زبان
 .4مطالعه زبان با كمک تحریک مغز و
PET
 .5توجه واثرات رفتاري آن

6

فعالتيهای يادگيری فراگيران

نحوه ارزشيابي پاياني جلسه

پر سش و پا سخ و در زمان كالس جمع بندي مطالب در انتها و
و پس از آن پرسش و پاسخ گروهی

باز نویسی شده
 .6چگونه توجه به موضوعی خاص ایجاد
می شود

7

