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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 درس:اطلاعات 

 علوم اعصاب و مطالعات اعتیاد گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 اصول الکتروفیزیولوژی و كاربرد آن در تصویربرداری مغز درس: عنوان

  793103 كد درس:

  یک واحد عملي-واحد نظری یک :0واحدو تعداد نوع 

 مریم زحمتکشنام مسؤول درس: 

       دكتر مریم فرهمندفر-دكتر مهدی تهراني دوست-مریم زحمتکشمدرسان: مدرس/

 ندارد: زمان/ همنیازپیش

 فناوری تصویربرداری عصبي دكتری تخصصي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطلاعات

 استاد رتبه علمي:

 فیزیولوژی پزشکي رشته تخصصي:

 دانشکده فناوری های نوین پزشکي محل كار:

 53145044 تلفن تماس:

 zahmatkm@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 0واحد نظری،  5عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر: 1 
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 (: ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  درس یکل فیتوص

شبکه های عصبی است و در هر  الکتروفیزیولوژی و کاربرد آن در تصویربرداری مغز آشنایی و مرور خواص سلول های تحریک پذیر و اهداف درس اصول

تحقیقات مرحله کاربرد آن در تصوربرداری نیز درنظر گرفته می شود. همچنین چگونگی ثبت فعالیت های الکتریکی نورون ها و آشنایی با ابزار 

مروری بر مبانی الکتریسیته و امواج الکترومغناطیسی و اساس مدارهای الکترونیک و سیگنالهای  .الکتروفیزیولوژی از رئوس مطالب این درس است

 .ERP و EEG ،EMG ،MEG آشنایی با .بیوالکتریک

 یاختصاص اهدافو   یکل فاهدا

 الکتروفیزیولوژیمبانی  -1
  بنویسد.  راویژ گی های سلول های تحریک پذیر  -  

 بیان کند.را نحوه ایجاد و انتقال سیگنال الکتریکی   -

 اصول اولیه ثبت الکتروفیزیولوژی را لیست نماید. -

 چگونگی تنظیم سیگنال الکتریکی را شرح دهد.  -

 را توضیح دهد. شبکه های عصبی در انتقال سیگنال نقش  -

2- Extracellular recording 
 بیان کند.اصول ثبت خارج سلولی را  -

 را شرح دهد.  چالش های ثبت خارج سلولی  -

 را توضیح دهد. انواع ثبت خارج سلولی  -

 روش های نوین ثبت خارج سلولی را بیان کند. -

  ثبت کند. را در آزمایشگاه  تک سلولی سیگنال خارج سلولی -

 را در آزمایشگاه را بصورت عملی ثبت کند.   سیگنال فیلد پتانسیل -

3- EEG 
 را بیان کند.  نحوه تشکیل الکتروانسفالوگرام -

 را مقایسه کند.    EEGمکانیسم های تنظیمی  -

   بر روی یک نمونه ثبت کند. را  EEGسیگنال  -

 را بنویسد. رابطه تغییرات الکتروفیزیولوژی با دیگر سیگنال های ثبت شده از تصویربرداری  -

4- ERP 
  کند. بیان را ERP اساس تشکیل - 

  کند مقایسه را ERP تنظیمی های مکانیسم -

  دهد. شرح را ERPامواج مختلف   -

 .بنویسد را تصویربرداری از شده ثبت های سیگنال دیگر با ERP تغییرات رابطه -

5- EMG  
  .کند بیان را EMG تشکیل اساس - 

  .کند مقایسه را EMG تنظیمی های مکانیسم -

 عضلانی شرح دهد. -را در اختلالات عصبی EMG تغییرات -

 

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 اساس تشکیل سیگنال الکتریکی را بداند.  -1

 روش های ثبت سیگنال الکتریکی را بنویسد و آنها را باهم مقایسه کند.  -2

 . بنویسدرا  EMGو  ERPو  EEGنحوه ثبت  -3

 مزایا و چالش های روش های مختلف را بیان کند.  -4

 مقایسه کند. و ....  MRI ، fMRIروش ثبت سیگنال الکتریکی  را با روش های مختلف تصویربرداری  مانند  -5
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 : 1آموزشی رویکرد  
 3تركیبي  حضوری   5مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی
 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  پاسخ به پرسش های هدفمندیادگیری مبتني 

  مهارت ثبت سیگنال بواسطه كار در آزمایشگاه یادگیری 

 رویکرد حضوری

  )... سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و  

  )استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان  

 ی/بحث در گروه هايتعامل يسخنرانشامل ي مجازی و حضوری، شزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش  :رویکرد ترکیبی

 استفاده خواهد شد.  سیدر تدر انیكوچک/ استفاده از دانشجو

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 رعایت نظم و مقررات آموزشي 

 4ارائه خلاصه ی مطالب جلسه ی قبلی در ابتدای هر جلسه  

 برای ثبت سیگنال مشاركت فعال در آزمایشگاه 

  مشاركت فعال برای بازدید از كلینیکEMG  

 5های كلاسمطالعه منابع معرفي شده و مشاركت فعال در برنامه 

   ارائه یک كنفرانس علمي در مورد مباحث كلاس 

 

 دانشجو:  یابیارز روش

  :ارزیابی تکوینی 

o  درصد 01    رعایت نظم و مقررات آموزشي 

o درصد                     51     كار در آزمایشگاه 

o درصد 01  ارائه خلاصه ی مطالب جلسه ی قبلي در ابتدای هر جلسه 

  :تراکمی 

o  درصد 01     آزمون كتبي باز پاسخ 

 

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
4 Recapitulation 

  های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.توانند در همه انواع دورهو  مي. این وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند 4
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 :درس میتقو

یادگیری/  یهاتیفعال مدرسنام 

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش
 Pretest/ Introduction  0 سخنراني تعاملي -------------- دكتر زحمتكش
 جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دكتر زحمتكش

 قبلی ی
 یهاپاسخ به پرسش  تعاملی سخنرانی

 Excitable cells 5 هدفمند
 جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دكتر زحمتكش

 قبلی ی
 یپاسخ به پرسش ها یتعامل یسخنران

 Extracellular Recording 3 هدفمند
 جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دكتر زحمتكش

 کنفرانس کلاسی-قبلی ی
 یپاسخ به پرسش ها یتعامل یسخنران

 Single unit recording 5 هدفمند
 دكتر زحمتكش

 
 Lab work 4 کار عملی در آزمایشگاه  مشارکت در کار عملی

 دوست یدكتر تهران

 
 Principals of ERP,EEG 0 تدریس در دانشجویان از استفاده مشارکت در بحث گروهی

 رد دانشجویان از استفاده/ تعاملی سخنرانی مشارکت در بحث گروهی دوست یتهران دكتر
 ERP Task design  7 تدریس

 جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دوست یتهران دكتر
 کنفرانس کلاسی -قبلی ی

 های گروه در بحث/تعاملی سخنرانی
 Applications of ERP in تدریس در دانشجویان از استفاده/ کوچک

cognitive science 

8 
 رد دانشجویان از استفاده/ تعاملی سخنرانی مشارکت در بحث گروهی دوست یتهران دكتر

 Cognitive linguistics and تدریس
Psychiatry 

9 
 رد دانشجویان از استفاده/ تعاملی سخنرانی کلاسی کنفرانس فرهمندفر دكتر

 تدریس
Extracellular Recording- 
Field potential  

01 

 رد دانشجویان از استفاده/ تعاملی سخنرانی کلاسی کنفرانس فرهمندفر دكتر
 تدریس

Deep brain stimulation 00 

 Lab work 05 کار عملی در آزمایشگاه  مشارکت در کار عملی فرهمندفر دكتر

 EMG Visit of the Field  31 مراجعه به کلینیک 

 Final Exam  
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 چک لیست ارزیابی طرح دوره 

 چگونگی پردازش طرح با توجه به معیارها   

درسنام  آیتم معیارهای ارزیابی  
رشته 

 مقطع
 گروه

توضیحات در 

خصوص موارد 

 نیازمند اصلاح

 قابل قبول نیازمند اصلاح

به اطلاعات كلي درس اعم از گروه آموزشي ارایه دهنده درس،    

، كد درس، نوع و تعداد واحد، نام مسؤول درس و درس عنوان

زمان و رشته و مقطع سایر مدرسان، دروس پیش نیاز و هم

 تحصیلي اشاره شده است. 

 اطلاعات درس

ب
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اطلاعات مسؤول درس اعم از رتبه علمي، رشته تخصصي،    

 اطلاعات تماس و ...  درج شده است.

اطلاعات مسؤول 

 درس

یا دو بند معرفي در حد یک  درسهای مختلف محتوایي بخش   

 شده است.

توصیف كلي 

 درس

   

اهداف كلي/ محورهای توانمندی  با قالب نوشتاری صحیح درج 

اند..شده  

اهداف كلي/ 

محورهای 

 توانمندی

   

مندی با قالب نوشتاری اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توان

.اندصحیح درج شده  

 اهداف

ي/ اختصاص

زیرمحورهای هر 

مندیتوان  

   
رویکرد آموزشي مورد نظر در ارایه دوره اعم از حضوری، مجازی 

 و تركیبي مشخص شده است. 
 رویکرد آموزشي

   

.اندهای یاددهي و یادگیری درج شدهروش  

های روش

 -یاددهي

 یادگیری

 تقویم درس جدول مربوط به تقویم درس، به طور كامل تکمیل شده است.   

   
انتظارات از دانشجویان نظیر حضور منظم در كلاس وظایف و 

درس، انجام تکالیف در موعد مقرر، مطالعه منابع معرفي شده و 

تعریف شده و درج  و ... های كلاسمشاركت فعال در برنامه

 گردیده است.

وظایف و 

انتظارات از 

 دانشجو

   
)تکویني/تراكمي(، روش نحوه ارزیابي دانشجو  با ذكر نوع ارزیابي 

نمره نهایي دانشجو، درج  ارزیابي و سهم هر نوع/ روش ارزیابي در

.شده است  

نحوه ارزیابي 

 دانشجو

   
-وب ينشان ها و های تخصصي، مقالههای درسي، نشریهكتاب

اند، معرفي شدهمرتبط یهاتیسا  
 منابع

 0پیوست 


