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 ری بر دوره(؟)مرواین دوره درباره چیست

مغننز اننننان از دو بعنند آننناتومی و رفتنناری آشنننا ووا ینند و ایننن  اطالعنناتی در وصننو در ایننن دوره بننا 

بخش کلنی کنه  رکنداا شنامل  ننمت  نای مختلننی  ننتند در اوتینار شنما  نرار ووا ند  4در  اطالعات

 بخش به شرح زیر می باشند:4این  ه شدداد

ضنننروری اساسنننی دروصنننو  تاریخژنننه،تکامل،ژنتیه و اپنننی :فنننرا و آوردن ینننه زمیننننه بخنننش او 

 ژنتیه،آناتومی،فیزیولوژی،داروشناسی و روش شناسی

 آشنایی با مناد زیر::بخش دوا

 تومی گونه نواحی گوناگون  شریمغزی سپس کاوش توصیف آنا ایی:آشنایی با یه طرح کلی از  شر نمت ابتد

ایی که چگونگی ارتباط کارکرد ای مغز با تولید فرایند مغزی که در درک  نمت بعدی:فهو سازمان کلی  شر 

  نتند،کلیدی می باشد. زیر بنای رفتار ای پیژیده

اطالعاتی در وصو  سازه  ای روانی مانند زبان،حافظه،رفتاراجتماعی و عاطنه،رفتار فضایی،توجه و  :بخش سوا

 آگا ی

بیشتری در وصو  اوتالالت مغزی که  :اطالعاتی در وصو  رشد مغز و شکل پذیری و جزئیاتبخش چهارا

 پیش تر معرفی شدند ارائه ووا د شد.
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 شما چه چیزهایی از این دوره خواهید آموخت و این چگونه برای شما مفید خواهد بود؟

از نورون تا پیژیده ترین ساوتار ای  طور کامل با زیربنای بیولوژیه سینتو عصبی انناندر این دوره به .1

آشنا ووا ید شد که این  فتار با عملکرد مغز و توصیف اوتالالت روانپزشکی برمبنای عملکرد مغز،ارتباط رمغزی

بنیان  وی اطالعاتی در کار ای پژو شی مرتبط با حوزه نوروسایکولوژی و  و چنین درمانهای بالینی مرتبط با 

 این حیطه برای شما منید ووا د بود.

شما کمه ووا ند کرد تا با نحوه تنکر انتقادی وتحلیل و بحث در کالس  ای حل تمرین در این دوره به .2

 ری مطالب ارائه شده اکتنا نکنید.حیطه  ای تدریس شده آشنا شوید و صرفا به یادسپا

 اطالعات دوره:

که  نمت( 7ماه متوالی)7امه می یابد.دوره در اد ماه )اردیبهشت( شروع ووا د شد و تا آبان1401این دوره از بهار 

 جلنه حل تمرین( 28جلنه اصلی و  28)ه اصلی و چهار جلنه حل تمرین را شامل می شوند رکداا چهارجلن

 برگزار ووا د شد.

در جلنات حل تمرین به بحث  ای آزاد،ارائه مقاالت،کتاب  ا،نشان دادن ویدئو  ای مختلف،پرسش و پاسخ،حل 

بحث در وصو  مطالب تدریس شده در جلنات مشکالت،ارزیابی و سنجش موارد آمووته شده و به طور کلی 

 اصلی پرداوته ووا د شد.

 

 

 

 

 

 

 



 

 منابع اصلی دوره:

Fundamentals of human neuropsychology 

Eight edition 

BRYAN KOLB & IAN Q. WHISHAW 

 

 

Biological psychology by James W. Kalat 

13th edition 

JAMES W. KALAT 

 

 

 

 تکمیلی به تدریج در طی دوره به شرکت کنندگان معرفی ووا ند شد.*منابع دیگر 

:دانشجویان می بابنتی در نظر داشته باشند شرح موارد مربوط به حریم شخصی در خصوص دانشجویان

تصویری ضبط ووا د شد و این به منظور دادن امکان دسترسی به -که تمامی محتوای دوره به صورت صوتی



 و چنین مانند  مه یا استناده افرادی است که نتواننته اند در دوره انالین شرکت کنند. مه برای مرور جلنات 

 دوره  ای انالین ضبط شخصی توسط وود افراد و به اشتراک گذاری محتوای دوره بدون اجازه ممنوع می باشد.

 

 ارزیابی یادگیری و نمره دهی:

موثر است و باعث استناده بهتر آن  ا از محتوای  طبیعتا حضور فعاالنه دانشجویان در کالس:شرکت در کالس

 کالس ووا د شد اما حضور در کالس  ا الزامی نینت و امکان دسترسی به فایل آفالین برای  مه وجود دارد.

یه ماه پس از پایان دوره،آزمونی به منظور بررسی میزان یادگیری شرکت کنندگان و ارائه گوا ی به :امتحان ها

 برگزار ووا د شد.پذیرفته شدگان 

 

 

 جلسات و موضوعات تدریس و جلسات حل تمرینجدول کلی 

 نمت  ای  تاریخ موضوعات کالس جلنات حل تمرین

 کلی

 

 

----- 

ارائه مطالبی در 

وصو  بیگ 

بنگ)اننجار 

بزرگ(،پیداش 

زمان،انرژی،ماده،شکل 

گیری ستارگان و 

منظومه 

شمنی،چگونگی 

بوجود آمدن حیات تا 

اننان ویژگی  ای 

  وشمند

  جلنه صنر

 

 

 

مروری بر والصه مطالب طرح 

بحث آزاد شده در جلنه اصلی،

 قسمت اول جلنه او  رشد نوروسایکولوژی



و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

پژو ش  ا بر روی 

مبداء مغز اننان و 

 رفتار

  جلنه دوا

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

سازمان سینتو 

 عصبی

  جلنه سوا

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

ساوتار و فعالیت 

  اریکی نورونالکت

  جلنه چهارا

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

 قسمت دوم جلنه پنجو ارتباط بین نورن  ا

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

و  تاثیر  ورمون  ا

مواد مخدر بر روی 

 رفتار

  جلنه ششو

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

تصویر برداری فعالیت 

  ای مغزی

  جلنه  نتو

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

بندی سینتو  سازمان

 حنی

  جلنه  شتو



مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

سازمان بندی سینتو 

 حرکتی

 قسمت سوم جلنه نهو

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

اصو  کارکرد 

 ئوکورتیکا ن

  جلنه د و

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

عدا تقارن اناتومیکا  

 در مغز اننان

  جلنه یازد و

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

در  تناوت  ای فردی

 سازمان بندی مغزی

  جلنه دوازد و

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

لب پس سری و 

 شبکه  ای ارتباطی

 قسمت چهارم جلنه سیزد و

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 و ..روز 

  جلنه چهارد و آناتومی لب آ یانه ای

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

لب گیجگا ی و 

 شبکه  ای ارتباطی

  جلنه پانزد و

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

لب پیشانی و شبکه 

  ای ارتباطی

  جلنه شانزد و



و بررسی مقاالت و مطالب به 

 ..روز و 

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

شبکه  ای ارتباطی 

 شری و سندروا 

  ای  طع ارتباط

 قسمت پنجم جلنه  ند و

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

بررسی مقاالت و مطالب به و 

 روز و ..

  جلنه  جد و یادگیری و حافظه

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

  جلنه نوزد و زبان

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

 یجان و مغز 

 اجتماعی

  جلنه بینتو

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

 قسمت ششم اا 21جلنه  رفتار فضایی

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

  اا 22جلنه  توجه و آگا ی

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

رشد مغز و شکل 

 پذیری

  اا 23جلنه 



مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

-اوتالالت رشدی

 عصبی

  اا 24جلنه 

والصه مطالب طرح مروری بر 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

شکل پذیری،بازیابی و 

توانبخشی مغز 

 بزرگناالن

 قسمت هفتم اا 25جلنه 

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

  اا 26جلنه  اوتالالت عصبی

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

روانپزشکی و 

 اوتالالت مرتبط

  اا27جلنه 

مروری بر والصه مطالب طرح 

شده در جلنه اصلی،بحث آزاد 

و بررسی مقاالت و مطالب به 

 روز و ..

ارزیابی  ای 

 نوروسایکولوژیکا 

  اا 28جلنه 

 

 

 


