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Mühazirə otağı/Cədvəl  

Məsləhət saatları Dərslərdən sonra 30 dəqiqə 

Prerekvizitlər  
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(məcburi, seçmə) 
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Dərsliklər və 
əlavə ədəbiyyat 

Əsas dərslik: İnsan anatomiyası, 2-ci cild 2006, V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, 
N.T.Mövsümov 

İnsan fiziologiyası 2-ci cild 2001 F.İ.Cəfərov 

Patoloji fiziologiya 2004 Y.C.Məmmədov, C.H.Təqdisi, F.İ.İslamzadə 

Köməkçi ədəbiyyatlar: 

 Sinir sistemi xəstəlikləri R.K.Şirəliyeva 

 Textbook of Medical Physiology, Arthur C. Guyton, John E. Hall (2006) 

 Mövzularla əlaqələi tədqiqat və məqalələr; Testlər; Formalar. 

Kursun vebsaytı  

Kursun təsviri Sinir sistemi müxtəlif sistem və aparatların, onların təşkil edən orqanların fəaliyyətini, 

hərəkət (skelet əzələlərinin yığılması), həzm, tənəffüs, qan dövranı, metabolik prosesləri 

və s. tənzim etməklə yanaşı orqanizmlə onu əhatə edən mühit arasında necə əlaqə 

yaratdığını anlamaq kimi məsələləri özündə ehtiva edir. Kurs  çalışma qruplarınını 
müəyyən edilməsi və mövzular paylanaraq aparılan tədqiqatlar, yeniliklər barədə 

prezentasiya qrupları ilə həyata keçiriləcəkdir. 

Kursun 
məqsədləri  

İnsan beyninin fəaliyyətini, fiziologiyasını anlamaq; Beyin qabığının və onda baş verən 

fəaliyyətlər nəticəsində xarici mühit amillərinə necə cavab verdiyini, hətta ona təsir 

edərək dəyişdiyini, ondan öz xeyri üçün istifadə etmə mexanizmlərini qavramaq 

Tədrisin 
(öyrənmənin) 
nəticələri 

Kursun sonunda tələbələr aşağıdakıları ələdə edəcəklər:  

 Mərkəzi sinir sistemin anatomiyasını mənimsəmək 

 Mərkəzi sinir sistemin fizialogoyasını anlamaq 

 Beyinin orqanik zədələnmələri ilə funksional zədələnmələrini fərqləndirmək 

 Gündəlik həyatımızda icra etdiyimiz bir çox şeylərin mexanizmini anlamaq 

Mərkəzi sinir sistemin zədələnməsi zamanı baş verəcək patalogiyaları mənimsəmək 

Tədris metodları Mühazirə  + 
Qrup müzakirəsi + 
Praktiki tapşırıqlar + 
Praktiki məsələnin təhlili  
Digər  

Qiymətləndirmə Komponentləri Tarix/son müddət Faiz (%) 
Aralıq imtahanı 8-ci həftə 30 

Fəallıq Semestr ərzində 5 

Tapşırıq və testlər 15-ci həftə 10 

Davamiyyət Semestr ərzində 5 

mailto:isgandarovaaygun@gmail.com


Prezentasiya/Qrup müzakirə 3-14-cü həftələr 10 

Final imtahanı Semestrin sonu 40 

Yekun  100 

Qaydalar (Tədris 
siyasəti və 
davranış) 

Fəallıq 
Dərslərə hazırlıqlı gəlmək, dərs müddətində aktiv olmaq,müzakirələrdə mövzu ilə bağlı 
suallar vermək və məntiqli mövzuya uyğun şərhlər etmək.Bu zaman digər qrup 

yoldaşlarının fikirlərinə hörmətlə yanaşmaq,sözlərini bölməmək,diqqətlə dinləmək,suallar 

vermək və şərhlər bildirmək. 

Prezentasiyanın dəyərləndirmə meyarları 
Prezentasiyalar 12-15 dəqiqə müddətini əhatə etməlidir. Prezentasiya zamanı məlumatı 
çatdırma, prezentasiyanın məzmunu, prezentasiyanın təşkili, adutoriyanı ələ alma, 

entuziazm (həvəs) dəyərləndiriləcək. Son dərc olunmus ̧ elmi məqalələrin mənbə olaraq 

go ̈stərilməsi, mənbə və məlumatların son dərəcə düzgu ̈n, genis ̧ və dəqiq olması, maraqlı 
və elmi cəhətdən dəstəklənə biləcək arqumentlərin irəli süru ̈lməsi tələb olunur. Plagiatın 
olmaması əsasdır. 
Davamiyyət 
Mövzuların tədris edilməsi, öyrendiklərini mənimsəmələri üçün hər bir yeni məlumatı 
nəzərə alaraq özlərini dəyərləndimələri, aktiv iştirak etməlidirlər. Tələbənin davranış 
qaydaları: Dərs zamanı dərs prosesini pozmaq və qeyri-etik hərəkətlər etmək, yersiz və 

icazəsiz müzakirələr aparmaq, mobil telefondan, dinləyici qurg ̆u və radiodan istifadə 

etmək, həmin dərsə aid olmayan digər fəaliyyətlə (kitab oxumaq, yazmaq, s ̧əkil çəkmək 

və s.) məs ̧ğul olmaq qadag ̆andır. Dərsə gecikən tələbəyə qayib yazılır. Buna baxmayaraq, 

tələbə dərsdə iştirak edə bilər. 

Cədvəl (dəyişdirilə bilər) 
Həftə Tarix Mövzular Dərslik/Tapşırıqlar 

1.  16/02/2022 Beyinin ümumi quruluşu İnsan anatomiyası,2-ci cild 2006, 

V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, 
N.T.Mövsümov 

2.  23/02/2022 Mərkəzi sinir sisteminin ümumi anatomiyası İnsan anatomiyası,2-ci cild 2006, 

V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, 
N.T.Mövsümov 

3.  02/03/2022 Mərkəzi sinir sisteminin fizialogiyasına giriş İnsan fiziologiyası 2-ci cild 2001 

F.İ.Cəfərov 

4.  09/03/2022 Somatosensor sistem Fundamental neuroscience third edition 

2008, 581-609 pages 

İnsan fiziologiyası 2-ci cild 2001 

F.İ.Cəfərov 

5.  16/03/2022 Eşitmə mərkəzi, onun fiziologiyası və 

funksiyaları 
Fundamental neuroscience third edition 

2008, 609-637 pages 

İnsan anatomiyası,2-ci cild 2006, 

V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, 
N.T.Mövsümov 

 

6.  23/03/2022  Bayram  

7.  30/03/2022 Motor sistemin əsasları.Beyincik,onun 

funksiyaları 
İnsan anatomiyası,2-ci cild 2006, 

V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, 
N.T.Mövsümov 

İnsan fiziologiyası 2-ci cild 2001 

F.İ.Cəfərov 



8.  06/04/2022 Beyinciyin zədələnmə simptomları Patoloji fiziologiya 2004 

Y.C.Məmmədov, C.H.Təqdisi, 

F.İ.İslamzadə Sinir sistemi xəstəlikləri 

R.K.Şirəliyeva 

9.  13/04/2022 Hipotalamus onun fiziologiyası,tənzimləyici 

system kimi 

Textbook of Medical Physiology, 

Arthur C. Guyton, John E. Hall (2006) 

İnsan fiziologiyası 2-ci cild 2001 

F.İ.Cəfərov 

10.  20/04/2022 Onurğa beyininin anatomiyası və 

fiziologiyası, 
İnsan anatomiyası,2-ci cild 2006, 

V.B.Şadlinski, Ş.İ.Qasımov, 
N.T.Mövsümov 

İnsan fiziologiyası 2-ci cild 2001 

F.İ.Cəfərov 

11.  27/04/2022 Yuxu və oyanıqlıq mərkəzləri, onların 
fəaliyyəti 

Textbook of Medical Physiology, 

Arthur C. Guyton, John E. Hall (2006) 

İnsan fiziologiyası 2-ci cild 2001 

F.İ.Cəfərov 

12.  04/05/2022 Epilepsiya: yaranma səbəbləri, əlamətləri, 

diaqnostikası 
Sinir sistemi xəstəlikləri R.K.Şirəliyeva 

Mövzu ilə bağlı pratakol və məqalələr 

13.  11/05/2022 İnsult: Hemoragik və İşemik  Sinir sistemi xəstəlikləri R.K.Şirəliyeva 

The Stroke Recovery Book a Guide for 

Patients and Families Second Edition 

2011 

14.  18/05/2022 Parkinson xəstəliyi Sinir sistemi xəstəlikləri R.K.Şirəliyeva 

Recovery from Parkinson’s,Dr.Janice 

Walton-Hadloc,Daom 2013. 

15.  25/05/2018 Beyin zədələnmələri,dərəcəsi və klinikası National Institute of Neurological 

Disorders and Stroke. Traumatic brain 

injury: hope through research. Bethesda 

(MD): National Institutes of Health; 

2002 Feb. NIH Publication No.: 02-158 

16  Final  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


