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در اين درس دانشجو ضمن آشنائي كامل با ساختمانهاي سيستمهاي مغز : هدف كلي دوره 

ز تناسلي و حسهاي ويژه قدر خواهد بود به صورت كاربردي ا -ادراري -گوارش -واعصاب

                                                 .دانسته هاي فوق در بالين بيمار استفاده نمايد

 

 كليات دستگاه عصبيآشنايي با :   اولهدف كلي  جلسه 

 :   اولاهداف ويژه رفتاري جلسه  

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد تقسيم بندي هاي عملكردي و آناتوميك دستگاه عصبي   1-1

 .بافت پشتيبان عصبي را شرح دهد -سلولهاي عصبي 1 -2

 .ماده خاكستري و سفيد و مسيرهاي عصبي را شرح دهد -اصطالحاتي مانند هسته هاي عصبي 3-1

 .خالصه اي از جنين شناسي دستگاه عصبي را شرح دهد 4-1

 

 تشريح نخاع و اعصاب نخاعي: هدف كلي  جلسه دوم  

 :   اري جلسه  دوماهداف ويژه رفت

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .تقسيم بندي هاي آناتوميك نخاع شوكي را شرح دهد   1-1

 .طرز تشكيل اعصاب نخاعي را شرح دهد 1 -2

 .شبكه هاي عصبي را شرح دهد 3-1

 

 تشريح مغز: هدف كلي  جلسه سوم

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه سوم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .پل مغزي و مغز مياني را شرح دهد -تقسيم ساقه مغز شامل بصل النخاع   1-1

 .مخچه را شرح دهد 1 -2

 .نيمكره هاي مغزي را شرح دهد 3-1

 

 تشريح مننژ و مايع مغزي و نخاعي: هدف كلي  جلسه چهارم  

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  چهارم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .نژ و فضاهاي بين آنها را به طور كامل شرح دهداليه هاي من 1-1

 .چگونگي تراوش و جريان مايع مغزي و نخاعي را به طور مختصر شرح دهد 1 -2

 

 تشريح اعصاب مغزي و سيستمهاي سمپاتيك و پاراسمپاتيك: هدف كلي  جلسه پنجم  

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  پنجم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

عملكرد و مناطق  -ب مغزي را نام برده و به طور مختصر آنها را از نظر مسيراعصا 1-1

 .تحت پوشش شرح دهد

رشته هاي عصبي و عملكرد به طور  -دستگاه عصبي پاراسمپاتيك را از نظر مراكز 1 -2

 .مختصر شرح دهد

شرح رشته هاي عصبي و عملكرد به طور مختصر  -دستگاه عصبي سمپاتيك را از نظر مراكز 3-1

 .دهد

 

 تشريح لوله گوارش: هدف كلي  جلسه ششم  

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  ششم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

محتويات و خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح  -حفره دهان را از نظر محدوده 1-1

 .دهد

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -مري را از نظر محدوده 1 -2

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -معده را از نظر محدوده 3-1
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 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -روده باريك را از نظر محدوده 4-1

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -روده بزرگ را از نظر محدوده 5-1

 

 پانكراس و كيسه صفرا –د كب –تشريح روده بزرگ : هدف كلي  جلسه هفتم  

 

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  هفتم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -روده بزرگ را از نظر محدوده 1-1

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -كبد را از نظر محدوده 1 -2

 .اني و عصب دهي به طور كامل شرح دهدخونرس -پانكراس را از نظر محدوده 3-1

 خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -كيسه صفرا را از نظر محدوده 4-1

 

 تشريح دستگاه ادراري: هدف كلي  جلسه هشتم  

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  هشتم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .به طور كامل شرح دهدخونرساني و عصب دهي  -كليه را از نظر محدوده 1-1

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -حالب را از نظر محدوده 1 -2

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -پيشابراه و مثانه را از نظر محدوده 3-1

 

 تشريح دستگاه تناسلي مونث: هدف كلي  جلسه نهم  

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  نهم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .كليات دستگاه تناسلي مونث را شرح دهد 1-1

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -رحم را از نظر محدوده 1 -2

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -تخمدانها را از نظر محدوده 3-1

 .ب دهي به طور كامل شرح دهدخونرساني و عص -لوله هاي رحمي را از نظر محدوده 4-1

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -واژن را از نظر محدوده 5-1

 .رباطهاي نگه دارنده رحم را به طور كامل شرح دهد 6-1

 

 تشريح دستگاه تناسلي مذكر: هدف كلي  جلسه دهم  

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  دهم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .كليات دستگاه تناسلي مذكر را شرح دهد 1-1

خونرساني و عصب دهي به  -اپيديديم و مجراي واز دفران را از نظر محدوده -بيضه ها 1 -2

 .طور كامل شرح دهد

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -آلت تناسلي مذكر را از نظر محدوده 3-1

 .صب دهي به طور كامل شرح دهدخونرساني و ع -پروستات را از نظر محدوده 4-1

 .خونرساني و عصب دهي به طور كامل شرح دهد -غدد سمينال وزيكل را از نظر محدوده 5-1

 

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  يازدهم

 . درپايان  دانشجو قادر باشد

 .كليات دستگاه بينائي را شرح دهد 1-1

 .به طور كامل شرح دهد خونرساني و عصب دهي -كره چشم را از نظر محدوده 1 -2

 .دستگاه توليد اشك را به طور كامل شرح دهد 3-1

 

 تشريح دستگاه شنوائي: هدف كلي  جلسه دوازدهم  

 :   اهداف ويژه رفتاري جلسه  دوازدهم

 .درپايان  دانشجو قادر باشد

  

 .كليات دستگاه شنوائي را شرح دهد 1-1

 .گوش بيروني را به طور كامل شرح دهد 1 -2

 .گوش مياني را به طور كامل شرح دهد 3-1

 .گوش دروني را به طور كامل شرح دهد 4-1
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 اتاق عمل پيوسته2تشريح آناتومي  ول زمانبندي درسجد

 :روز و ساعت جلسه 

 

جلس

 ه
روش  صفحات موضوع هر درس استاد تاريخ

 تدريس
وسيله كمك 

 آموزشي

چهار  1

 شنبه

21/11/49 

علي دکتر 

 قنبري
كليات دستگاه 

 عصبي
سخنران 111-151

 ي
 اساليد

چهار  2

شنبه 

21/11/49 

 -طناب نخاعي "

 اعصاب نخاعي
107-110 

110-141 
" " 

چهار  3

شنبه 

5/11/49 

 " " 107-112 مغز "

چهار  9

شنبه 

12/11/49 

پوششهاي مغز و  "

 نخاع
110-112 " " 

چهار  5

شنبه 

14/11/49 

اعصاب مغزي و  "

 دستگاه خودكار
145-110 "  

چهار  1

شنبه 

21/11/49 

 " " 171-123 لوله گوارش "

چهار  0

شنبه 

3/12/49 

 " " 129-137 وارشغدد ضميمه گ "

چهار  1

شنبه 

17/12/49 

 " " 132-131 دستگاه ادراري "

چهار  17

شنبه 

10/1/45 

دستگاه تناسلي  "

 مونث
155-190 " " 

چهار  11

شنبه 

29/1/45 

دستگاه تناسلي  "

 مذكر
191-197 " " 

چهار  12

شنبه 

21/11/49 

 " " 141-273 دستگاه بينائي "

سه شنبه  13

20/1/11 
 " " 271-211 شنوائي دستگاه "

 

 ساعت  يخ تار نمره  روش آزمون   آزمون

   نمره 2 تشريحي كوئيز
آزمون  ميان 

 دوره اي 
   نمره 4 تستي

آزمون پايان 

 ترم 
   نمره 11 تستي

فعاليتهاي 

 آموزشي
جلسات عملي 

در سالن 

 تشريح

   نمره 4


