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 گروه آموزشی:
  توانبخشی شناختی       تحصیلی: رشته کارشناسی ارشدتحصیلی:    مقطع                           مبانی علوم اعصاب شناختی عنوان درس: 

 سایر توضیحات:  نیاز:ش پی عملی:              2:               نظری:    تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

 آشنایی با رویکردهای تحقیق و پژوهش در حیطه علوم اعصاب              آشنایی با مبانی علوم اعصاب

 عملکردهای شناختی آشنایی با مکانیسم های عصبی   علوم اعصاب در مطالعاتآشنایی با ابزارهای پژوهشی 

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 فیلم -سخنرانی  شناختیتاریخچه علوم اعصاب  1جلسه 

 فیلم -سخنرانی ن ها/ ارتباطات عصبیونور 1بخش  ساختار و عملکرد سیستم اعصاب 2جلسه 

 فیلم -انیسخنر آناتومی سیستم اعصاب  2بخش  ساختار و عملکرد سیستم اعصاب 3جلسه 

 فیلم -انیسخنر روش های تحریک مغزی 1بخش  -پژوهش در علوم اعصاب شناختیروش های  4جلسه 

 فیلم -انیسخنر روش های نگاشت مغز 2 بخش -پژوهش در علوم اعصاب شناختیروش های  5جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر نوروسایکولوژی توجه -انواع توجه 1بخش  -توجه 6جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر مکانیسم عصبی و شبکه های توجه 2بخش  -توجه 7جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر شبکه های عصبی درگیر در هیجان 1بخش  -هیجان 8جلسه 

تعامل هیجان و  -نظریه های هیجان 2بخش  -هیجان 9جلسه 

 شناخت

 شجوارائه دان -انیسخنر

 / بازدید از آزمایشگاهامتحان تیم ترم 10جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر اختالل های حافظه -انواع حافظه 1بخش  -حافظه 11جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر مکانیسم های عصبی درگیر در حافظه 2بخش  -حافظه 12جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر آناتومی و اختالل های شناخت اجتماعی 1بخش  -شناخت اجتماعی 13جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر مکانیسم های عصبی شناخت اجتماعی 2بخش  -شناخت اجتماعی 14جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر کنترل شناختی و اختالل های ناتومیآ 1بخش  -کنترل شناختی 15جلسه 

 شجوارائه دان -انیسخنر مکانیسم های عصبی کنترل شناختی 2بخش  -کنترل شناختی 16جلسه 

 امتحان پایان ترم 17جلسه 
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 نوع ارزشیابی:

 نمره 6آزمون پایان ترم:  --------    نمره 4میان ترم:   :آزمون .1

 نمره 10مقاله:  .2

مقاله خوانده و خالصه ای از هر مقاله  16ی کالسی، جلسه 8طی با هدف آشنایی با ابزارهای علوم اعصاب در مطالعات انسانی ،  .2-1

 نمره.  5/3در هر جلسه ارایه شود: 

                    نمره. 5/6: شد ارائه خواهدنهایی و  توسط هر دانشجو مروریمقاله با هدف آشنایی با رویکردهای پژوهشی در علوم اعصاب  .2-2

 

 فهرست منابع:

 
1. Gazzaniga, M., & Ivry, R. B. (2019). Cognitive Neuroscience: The Biology of the Mind: Fifth Edition. WW Norton. 


