
 

 پزشکی دانشکده

 98-99 دومنیمسال  ترمی قالب نگارش طرح درس

 پزشکی  دانشجويان :مخاطبان          (آناتومی اعصاب)نوروآناتومی  :عنوان درس 

 8-10 چهارشنبه :ساعت پاسخگويی به سواالت فراگیر                  واحد تئوری  2/1: واحد و نوع تعداد

 دکتر سیروس جلیلی :مدرس                         10-12 دو شنبه ها : زمان ارائه درس

 نفر 99: تعداد دانشجويان                                          ندارد :درس و پیش نیاز
 

 انسان سیستم عصبی محیطی و مرکزیبا  دانشجويان آشنايی :هدف کلی درس 

 

 (جهت هر جلسه يک هدف: )هداف کلی جلسات ا

 

 (کلیات ، تكامل سیستم عصبی ساختمان سلول عصبی) ی با مقدمه نوروآناتومی  آشناي -1

 ، شكل ظاهری، ماده خاکستری و ماده سفیدساختمان نخاع آشنايی با -2

 (راه حسی و راه حرکتی) راههای صعودی و نزولی نخاع  آشنايی با -3

 هسته های اعصاب مغزی و ارتباطات آنها   آشنايی با  -4

 با بصل النخاع و پل مغزی آشنايی -5

 آشنايی با مغز میانی ، راه حس شنوايی ، راههای تعادل   -6

 آشنايی با مخچه و ارتباطات آن   -7

 آشنايی با تشكیالت مشبك و ارتباطات آنها -8

 (حس چشايی( ) ارتباطات ) تاالموس و اپی فیز  –آشنايی با ديانسفال  -9

 و ارتباطات آن االموس، ساب تآشنايی با هیپوتاالموس -11

 (نواحی برودمن –شیارها  –سطوح ) آشنايی با نیمكره های مغز  -11

 آشنايی با قشرمغز و انواع تیپهای آن -12

 آشنايی با بافت سفید نیمكره های مغزی و انواع رشته های موجود -13

 آشنايی با هسته های قاعده ای و ارتباطات آن -14

 دستگاه عصبی خودکار – آشنايی با سیستم لیمبیك -15

 مايع مغزی نخاعی –سیستم بطنی  –آشنايی با مننژهای مغز و نخاع  -16

 آشنايی با گردش خون در دستگاه عصبی -17

 

 :اهداف ويژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 

 :هدف کلی جلسه اول

 (کلیات ، تكامل سیستم عصبی ساختمان سلول عصبی ) با مقدمه نوروآناتومی  

 

 :اف ويژه جلسه اولاهد

 

 در پايان دانشجو قادر باشد



 

 .نوروآناتومی را تعريف نمايد -1-1

 .نحوه تشكیل چین و ناودان عصبی بر روی اکتودرم بیان نمايد -2-1

 .نحوه تشكیل لوله عصبی را توضیح دهد--3-1

 .نحوه تشكیل و مهاجرت سلولهای ستیغ عصبی را بیان نمايد -4-1

 .له عصبی را ذکر نمايدتقسیم بندی لو -5-1

 .مشخصات جسم نورون را بیان نمايد -6-1

 .مشخصات دندريت را بیان نمايد -7-1

 .مشخصات آکسون را بیان نمايد -8-1

هسته و عقده را , ماده خاکستری,ماده سفید .بیان نمايد عملكرد,نوع رشته ها, اساس شكل  تقسیم بندی نورونها را بر -9-1

 .تعريف نمايد

 .انواع سلولهای گلیال را نام برده و عمل هر يك را توضیح دهد -11-1

 .تقسیم بندی گیرنده های عصبی را بیان نمايد -11-1

 .سیناپس را تعريف نمايد و ويژگیهای آن را بیان نمايد -12-1

 

 :دومهدف کلی جلسه 

 ، شكل ظاهری، ماده خاکستری و ماده سفیدآشنايی با ساختمان نخاع

 

 :دومسه اهداف ويژه جل

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .نوزادی و بلوغ را بیان نمايد’محل قرار گیری نخاع در دوران جنینی -1-2

 .شیارها و طنابهای نخاع را نام ببرد -2-2

 .سگمنتهای نخاع را نام برده و حد مهره ای آنها را مشخص نمايد -3-2

 .د مهره ای آن را مشخص نمايدضخامتهای گردنی و سینه ای را تعريف نموده و ح -4-2

 .اعصاب نخاعی را نام برده و نحوه تشكیل هر عصب نخاعی را ذکر نمايد -5-2

 .پرده های پوشاننده نخاع را نام برده و ترتیب هر يك را مشخص نمايد -6-2

 .ساختمان هر يك از پرده ها را توضیح دهد -7-2

 .را مشخص نموده و محتويات هر يك را بیان نمايد فضاهای اپیدورال ساب دورال و ساب آراکنوئید -8-2

 .تعداد و اتصاالت رباط دندانه ای را ذکر کند -9-2

 .پونكسیون کمری را تعريف نمايدو محل انجام آن را بیان کند -11-2

 .شكل ماده خاکستری نخاع را نشان دهد -11-2

 .ذکرکند تقسیم بندی شاخهای ماده خاکستری و تفاوت ظاهری شاخها را -12-2

 .هسته های موجود در شاخها را ذکر کند -13-2

 .تقسیم بندی تیغه ای ماده خاکستری را بیان نمايد -14-2

 .بالینی نخاع را بیان کندات نكا -15-2

 :سومهدف کلی جلسه 



 (راه حسی و راه حرکتی ) آشنايی با راههای صعودی و نزولی نخاع 

 

 :سوماهداف ويژه جلسه 

 

 و قادر باشددر پايان دانشج

 

 .نحوه ورود ريشه دورسال عصب نخاعی به شاخ خلفی را توضیح دهد -1-3

 .دستجات موجود در طنابهای ماده سفید را نام ببرد -2-3

 .مسیرراه درد و حرارت را بیان نمايد -3-3

 .مسیر راه لمس دقیق و غیر دقیق را بیان نمايد -4-3

 کی را بیان نمايدمسیر راه حس عمقی ادراکی و غیر ادرا -5-3

 .مسیر راه هرمی را بیان نمايد -6-3

 .مسیر راههای خارج هرمی را بیان نمايد -7-3

 .مسیر دستجات ارتباطی در نخاع را بیان نمايد -8-3

 .نقايص حسی و حرکتی به دنبال آسیب به نیمه نخاع، ماده خاکستری میانی، شاخ جلويی، و پشتی، را بیان نمايد -9-3

 .ی راه های صعودی و نزولی نخاع را بیان کندبالین نكات -11-3

 

 :چهارمهدف کلی جلسه 

 آشنايی با هسته های اعصاب مغزی و ارتباطات آنها   

 

 :چهارماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 .ستون وابران تنه ای را شرح دهد -1-4

 .ستون برانشیال را بیان کند -2-4

 .شايی عمومی را شرح دهدستون وابران اح -3-4

 .ستون آوران احشايی عمومی را بیان کند -4-4

 .ستون آوران احشايی ويژه را بیان کند -5-4

 .ستون آوران تنه ای عمومی را شرح دهد -6-4

 .ستون آوران تنه ای ويژه را شرح دهد -7-4

 .تشكیل عصب بويايی را شرح دهد -8-4

 .تشكیل عصب بینايی را شرح دهد -9-4

 .را شرح دهد زوج سومتشكیل عصب  -11-4

 .تشكیل عصب زوج چهارم را شرح دهد -11-4

 .تشكیل عصب زوج پنجم را بیان کند -12-4

 .تشكیل عصب زوج ششم را بیان کند -13-4

 .تشكیل عصب زوج هفتمرا بیان کند -14-4

 .تشكیل عصب زوج هشتم را بیان کند -15-4



 .ندتشكیل عصب زوج نهم را بیان ک -16-4

 .تشكیل عصب زوج دهم را بیان کند -17-4

 .تشكیل عصب زوج يازدهم را بیان کند -18-4

 .تشكیل عصب زوج دوازدهم را بیان کند -19-4

 .نكات بالینی هسته های کرانیال را بیان کند -21-4

 

 :پنجمهدف کلی جلسه 

  آشنايی با بصل النخاع و پل مغزی

 

 :پنجماهداف ويژه جلسه 

 

 انشجو قادر باشددر پايان د

 

 .حد فوقانی و تحتانی بصل النخاع را ذکر کند -1-5

 .سطوح بصل النخاع را نام ببرد -2-5

 .شیارهای موجود در نمای خارجی آن را نام برده و ترتیب اعصابی را که از آنها خارج میشود راذکر تمايد -3-5

 .ويژگیهای سطوح بصل النخاع را بیان نمايد -4-5

 .ضی بصل النخاع در حدود تقاطع هرمها را رسم کرده و ساختمانهای موجود در آن را نشان دهدمقطع عر -5-5

 .مقطع عرضی بصل النخاع در حدود تقاطع المینسكوسها را رسم کرده و ساختمانهای موجود در آن را نشان دهد -6-5

 .در آن نشان دهد مقطع عرضی بصل النخاع در حدود زيتون را رسم کرده و ساختمانهای موجود -7-5

نقايص حسی و حرکتی به دنبال قطع جريان خون بخش داخلی و خارجی بصل النخاع و فتق آن در سوراخ بزرگ را بیان  -8-5

 .کند

 .حد فوقانی و تحتانی پل را ذکر کند -9-5

 .سطوح پل را نام ببرد -11-5

 .ويژگیهای سطوح را ذکر نمايد -11-5

 .و حرکتی عصب پنجم را مشخص نمايدمحل خروج ريشه های حسی  -12-5

 .مقطع عرضی بخش تحتانی پل را رسم کرده و ساختمانهای موجود در آن را نشان دهد 13-5

 .مقطع عرضی بخش فوقانی پل را رسم کرده و ساختمانهای موجود در آن را نشان دهد -14-5

 .پل را بیان کندنقايص حسی و حرکتی به دنبال قطع جريان خون بخش داخلی و خارجی  -15-5

 .و پل مغزی را بیان کند لنخاعا نكات بالینی بصل -16-5

 :ششمهدف کلی جلسه 

 آشنايی با مغز میانی ، راه حس شنوايی ، راههای تعادل  

 

 :ششماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .حد فوقانی و تختانی مغز میانی را ذکر کند -1-6



 .ا نام ببردسطوح مغز میانی ر -2-6

 .ويژگیهای سطوح آن را بیان نمايد -3-6

 .محل خروج اعصاب سوم و چهارم را نشان دهد -4-6

 .مقطع عرضی مغز میانی در حدود کالیكولوس تحتانی را رسم کرده و ساخنمانهای موجود در آن را نشان دهد -5-6

 . ده و ساختمانهای موجود در آن نشان دهدمقطع عرضی مغز میانی در حدود کالیكولوسهای فوقانی را رسم کر -6-6

 .نقايص حسی و حرکتی را به دنبال آسیب به بخشهای جلويی و پشتی آن را بیان کند -7-6

 .راه حس شنوايی را شرح دهد -8-6

 .راه حس تعادل را بیان کند -9-6

 .نكات بالینی مغز میانی را بیان کند -11-6

 :هفتمهدف کلی جلسه 

 ارتباطات آن  آشنايی با مخچه و

  

 :هفتماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .جايگاه مخچه را ذکر کند -1-7

 .سطوح آن را نام ببرد -2-7

 .شیارهای اصلی آن را نام ببرد -3-7

 .تقسیم بندی آناتومیك مخچه را ذکر نمايد -4-7

 .تقسیم بندی فیزيولوژيك آن را ذکر کند -5-7

 .فیلوژنیك آن را ذکر نمايد تقسیم بندی -6-7

 .نورونها و رشته های موجود در قشر مخچه را بیان نموده و موقعیت آنها را ذکر کند -7-7

 .هسته های مخچه را نام برده و موقعیت و عملكرد هر يك را بیان نمايد -8-7

 .پايه های مخچه ای را نام برده و رشته های موجود در آنها را ذکر کند -9-7

 .وظائف مخچه باستانی قديمی و جديد را توضیح دهد -11-7

 .نكات بالینی مخچه را بیان کند -11-7

 

 :هشتمهدف کلی جلسه 

 آشنايی با تشكیالت مشبك و ارتباطات آنها

 

 :هشتم اهداف ويژه جلسه

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 .جايگاه سیستم مشبك را شرح دهد -1-8

 .ستم مشبك را ذکر کندانواع سلولهای موجود در سی -2-8

 .تقسیم بندی سیستم مشبك را شرح دهد -3-8

 .هسته های موجود در گروه میانی سیستم مشبك را بیان کند -4-8



 .هسته های موجود در گروه داخلی سیستم مشبك را بیان کند -5-8

 .هسته های موجود در گروه خارجی سیستم مشبك را بیان کند -6-8

 .مشبك را شرح دهد آوران ها به سیستم -7-8

 .وابران های سیستم مشبك را شرح دهد -8-8

 .نكات بالینی سیستم مشبك را بیان کند -9-8

 

 :نهمهدف کلی جلسه 

 (حس چشايی( ) ارتباطات ) تاالموس و اپی فیز  –آشنايی با ديانسفال 

 

 :نهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 .يدديانسفال را تعريف نما -1-9

 .جايگاه تاالموس را مشخص نمايد -2-9

 .سطوح تاالموس را نام برده ومجاورات آنهارا بیان نمايد -3-9

 .نواحی تاالموس را نام برده و نحوه اين تقسیم بندی را بیان نمايد -4-9

 .هسته های اصلی نواحی تاالموس را نام ببرد -5-9

 .مهمترين ارتباطات آنها را بیان نمايد -6-9

 .جايگاه اپی تاالموس را مشخص نمايد -7-9

 .را ذکر کند ديانسفالاجزاء  -8-9

 .ساختمان داخلی غده پی نئال را بیان نمايد -9-9

 .وظايف آن را توضیح دهد -11-9

 .نكات بالینی تاالموس و اپی فیز مغزی را بیان کند -11-9

 

 :دهمهدف کلی جلسه 

  باطات آنو ارت ، ساب تاالموسآشنايی با هیپوتاالموس

 

 :دهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .جايگاه هیپوتاالموس را مشخص نمايد -1-11

 .نواحی آن را نام برده و نحوه تقسیم بندی آن را توضیح دهد -2-11

 .مهمترين هسته های نواحی هیپوتاالموس را ذکر نمايد -3-11

 .کر کندمهمترين ارتباطات اين هسته ها را ذ -4-11

 .وظايف هر هسته را بیان کند -5-11

 .جايگاه ساب تاالموس را مشخص نمايد -6-11

 .اجزاء آن را ذکر کند-7-11



 .عملكرد هسته ساب تاالموس را بیان نمايد -8-11

 .نقص ايجاد شده در اثرآسیب به اين هسته را توضیح دهد -9-11

 .بیان کند نكات بالینی هیپوتاالموس و ساب تاالموس را -11-11

 

 :يازدهمهدف کلی جلسه 

 (نواحی برودمن –شیارها  –سطوح ) آشنايی با نیمكره های مغز 

 

 :يازدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .جايگاه نیمكره های مغزرا مشخص نمايد -1-11

 .سطوح و کناره های هر نیمكره مغز را شرح دهد -2-11

 .يك را ذکر نمايدقطب ها و وزن هر  -3-11

 .تقسیم بندی شیارهای مغز را شرح دهد -4-11

 .كارين و آهیانه ای پس سری را توضیح دهدشیارهای طرفی ،مرکزی،کال -5-11

 .لوبهای هر نیمكره را نام برده و نحوه تقسیم بندی آنها را ذکر نمايد -6-11

 .ا ذکر نمايدشكنجها و شیارهای هر لوب را نام برده و جايگاه هر يك ر -7-11

 .عملكرد هريك از بخشهای لوبها را بیان نمايد -8-11

 .نواحی برودمن مغز را شرح دهد -9-11

 .نكات بالینی نیمكره های مغزی را بیان کند -11-11

 

 :دوازدهمهدف کلی جلسه 

  آشنايی با قشرمغز و انواع تیپهای آن

 

 :دوازدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 .جايگاه ماده خاکستری در نیمكره را مشخص نمايد -1-12

 .اليه های قشر را ذکر کند -2-12

 .انواع نورونهای قشر را نام برده وشكل و محل آنها را بیان نمايد -3-12

 تفاوت قشر مغز و قشر مخچه را شرح دهد -4-12

 .تیپ قطبی قشر مغز را بیان کند -5-12

 .بیان کند تیپ پیشانی قشر مغز را -6-12

 .تیپ دانه دار قشر مغز را بیان کند -7-12

 .تیپ بدون دانه دار قشر مغز را بیان کند -8-12

 .تفاوت ضخامت قشر مغز در نواحی مختلف را بیان کند -9-12

 .نكات بالینی قشر مغز را بیان کند -11-12



 

 

 :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 رشته های موجود آشنايی با بافت سفید نیمكره های مغزی و انواع

 

 :سیزدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .تقسیم بندی ماده سفید را بیان نمايد -1-13

 .الیاف ارتباطی را نام ببرد -2-13

 .بخشهای جسم سخت ،فورنیكس را نام ببرد -3-13

 .جايگاه و مسیر رشته های الیاف ارتباطی را بیان نمايد -4-13

 .اشتراکی را نام ببرد الیاف -5-13

 .جايگاه و مسیر رشته های آن را بیان نمايد -6-13

 .الیاف پرتابی را نام ببرد -7-13

 .جايگاه هر يك را مشخص نمايد -8-13

 .بخشهای کپسول داخلی را نام برده و رشته هايی که از هريك از اين نواحی عبور می کند را نام ببرد -9-13

 .در اثر آسیب به کپسول داخلی را توضیح دهدنقايص ايجاد شده  -11-13

 .نكات بالینی ماده سفید مغزی را بیان کند -11-13

 

 :چهاردهمهدف کلی جلسه 

  آشنايی با هسته های قاعده ای و ارتباطات آن

 

 :چهاردهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .عقده های قاعده ای را نام ببرد -1-14

 .ر هسته عدسی را بیان کندساختا -2-14

 .ساختار هسته دم دار را ذکر کند-3-14

 .ساختار هسته آمیگدال را شرح دهد-4-14

 .توضیح دهدساختار کالستروم را  -5-14

 .جايگاه هر يك را بیان کند -6-14

 .شرح دهدجسم مخطط را  -7-14

 .عملكرد جسم مخطط را توضیح دهد -8-14

 .بیان کندارتباطات جسم مخطط را  -9-14

 .سیستم مخطط را شرح دهد خون رسانی -11-14



 .نكات بالینی سیستم مخطط را بیان کند -11-14

 

 :پانزدهمهدف کلی جلسه 

  دستگاه عصبی خودکار –آشنايی با سیستم لیمبیك 

 

 :پانزدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .اجزاء سیستم لیمبیك را نام ببرد -1-15

 .اجزاءلوب لیمبیك و اينترالیمبیك را نام برده و جايگاه هر يك را مشخص نمايد -2-15

 .دستجات ارتباطی اين سیستم را نام ببرد -3-15

 .مدار پاپ زرا توضیح هد -4-15

 وظايف اين سیستم را توضیح دهد -5-15

 .بیمای های مرتبط با سیستم لیمبیك را شرح دهد -6-15

 .شرح دهد سیستم سمپاتیك را -7-15

 .ارتباطات سیستم سمپاتیك را بیان کند -8-15

 .سیستم پارا سمپاتیك را شرح دهد -9-15

 .ارتباطات سیستم پاراسمپاتیك را بیان کند -11-15

 .نكات بالینی سیستم اتونوم را بیان کند -11-15

 

 :شانزدهمهدف کلی جلسه 

  ی نخاعیمايع مغز –سیستم بطنی  –آشنايی با مننژهای مغز و نخاع 

 

 :شانزدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .پرده های مغزی را نام برده و فضاهای بین آنها را ذکر کند -1-16

 .استطاالت ايجاد شده توسط سخت شامه را نام برده و جايگاه هر يك را مشخص نمايد -2-16

 .جايگاه بطنهای طرفی را مشخص نمايد -3-16

 .های آن را نام برده و ساختمانهای تشكیل دهنده آنها را ذکر کندجدار -4-16

 .نحوه ارتباط آنها را با بطن سوم ذکر کند -5-16

 .جدارهای بطن سوم را نام ببرد -6-16

 .ساختمانهای تشكیل دهنده جدارها را ذکر کند -7-16

 .نحوه ارتباط آن را با بطنهای طرفی و چهارم را بیان نمايد -8-16

 .تولید و جذب مايع مغزی نخايی را شرح دهد -9-16

 .بیماری های مرتبط با پرده های مغزی و سیستم بطنی را شرح دهد -11-16



 

 :هفدهمهدف کلی جلسه 

  آشنايی با گردش خون در دستگاه عصبی

 

 :هفدهماهداف ويژه جلسه 

 

 در پايان دانشجو قادر باشد

 

 .مجمه بیان نمايدمسیر شريان کاروتید داخلی را داخل ج -1-17

 .شاخه های آن را نام ببرد -2-17

 .منطقه خون رسانی هر يك را ذکر کند -3-17

 .مسیر شريان مهره ای و قاعده ای را بیان نمايد -4-17

 .شاخه های هر يك را نام ببرد -5-17

 .منطقه خون رسانی هر يك از شاخه ها را بیان نمايد -6-17

 .ه ويلیس را توضیح دهدجايگاه و نحوه تشكیل حلق -7-17

 .نقايص ايجاد شده در خون رسانی مغز را توضیح دهد -8-17

 .وريدهای مغزر ا نام ببرد -9-17

 .شريانهای خونرساننده به نخاع را نام برده و منشا هر يك را مشخص نمايد -11-17

 .محدوده خونرسانی شريانهای خون رساننده به نخاع را بیان نمايد -11-17

 .وه تخلیه خون وريدی نخاع را توضیح دهدح -12-17

 .نحوه درناژ آنها را ذکر کند -13-17

 .سینوسهای وريدی داخل جمجمه را نام برده و جايگاه هر يك را مشخص نمايد -14-17

 .  نحوه ارتباط وريدهای مغزی رابا اين سینوسها را توضیح دهد -15-17

 .کندنكات بالینی سیستم عروقی مغز را بیان  -16-17

 

 نورو آناتومی اسنل :منابع

 

 پرسش و پاسخ، سخنرانی :روش تدريس

 

 ديتا پروژکتور، وايت برد، جسد :وسايل آموزشی 

 

 سنجش و ارزشیابی 

بر حسب )سهم از نمره کل روش       آزمون

 (درصد

 ساعت تاريخ 

 هر جلسه  ها دوشنبه نمره 2 تشريحی کوتاه کوئیز

 

 ترم آزمون میان 

 

 (MCQ)تستی 

 

 نمره 8

 

15/2/99 

ظهر سالن 12

امتحانات دانشكده 

 پزشكی



 

 آزمون پايان ترم

 

 (MCQ)تستی 

 

 نمره 11

 

 پايان ترم
 بر اساس برنامه

 آموزشدانشكده

 

دانشججويان بايجد بجه موقجع در سجرکالس حاضجر باشجند و ازخجروج درطجی کجالس            :مقررات کالس و انتظارات از دانشججو  .1

 .خودداری نمايند

کننجدوکامال   بجه نكجات     اداشجت يمطالب را (  ینت بردار)عايت کرده وباتوجه به وجودرفرنس  فقط بصورت اختصار سكوت را ر .2

 نمايند توجه مطرح شده

 .دروس جلسات گذشته آمادگی برای کوئیز داشته باشند عههرجلسه با مطال .3

 در بحث های گروهی شرکت کنند .4

 .تلفن همراه خود را در کالس خاموش کنند .5

 

 

نام و امضای   سیروس جلیلیدکتر  :نام و امضای مدير گروه دکتر سیروس جلیلی: و امضای مدرس نام

  ماريا شیروانیدکتر خانم  :دانشکده EDOمسئول



           12/11/98 :تاريخ ارسال          6/11/98:  تاريخ تحويل

 



                            

 

 

 موضوع هر جلسه              مدرس تاريخ جلسه

1 14/11/98 
 

 (کلیات ، تکامل سیستم عصبی ساختمان سلول عصبی) مقدمه  دکتر سیروس جلیلی

2 21/11/98 
 

 ساختمان نخاع   دکتر سیروس جلیلی

3 28/11/98 

 

 (راه حسی و راه حرکتی ) راههای صعودی و نزولی نخاع  دکتر سیروس جلیلی

4 5/12/98 

 

 هسته های اعصاب مغزی و ارتباطات آنها    دکتر سیروس جلیلی

5 12/12/98 

 

 بصل النخاع و پل مغزی دکتر سیروس جلیلی

6 19/12/98 
 

 مغز میانی ، راه حس شنوايی ، راههای تعادل   یروس جلیلیدکتر س

7 26/12/98 
 

 مخچه و ارتباطات آن   دکتر سیروس جلیلی

8 18/1/99 
 

 تشکیالت مشبک و ارتباطات آنها دکتر سیروس جلیلی

9 25/1/99 

 

 (حس چشايی( ) ارتباطات ) تاالموس و اپی فیز  –ديانسفال  دکتر سیروس جلیلی

11 1/2/99 

 

 هیپوتاالموس، ساب تاالموس و ارتباطات آنها دکتر سیروس جلیلی

11 8/2/99 
 

 (نواحی برودمن  –شیارها  –سطوح ) نیمکره های مغز  دکتر سیروس جلیلی

12 15/2/99 

 

 

 قشرمغز و انواع تیپهای آن دکتر سیروس جلیلی

 2/1: تعدادواحد(                      آناتومی اعصاب)نوروآناتومی : نام درس

 : ساعات تدريس

                    8-10شنبه ها ساعت دو

 دکتر سیروس جلیلی: مسئول درس



13 22/2/99 

 

 رشته های موجود بافت سفید نیمکره های مغزی و انواع دکتر سیروس جلیلی

14 29/2/99 

 

 هسته های قاعده ای و ارتباطات آن دکتر سیروس جلیلی

15 
 

5/3/99 
 

 دستگاه عصبی خودکار –سیستم لیمبیک  دکتر سیروس جلیلی

16 12/3/99 
 

مايع مغزی  –سیستم بطنی  –مننژهای مغز و نخاع  دکتر سیروس جلیلی

 (جبرانی)نخاعی

 جبرانی 17

 

 

 گردش خون دستگاه عصبی یلیدکتر سیروس جل

 


