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نحوه برگزاري  جلسه

 كالس

 اهداف  جلسات موضوع

ات کليارزشيابی آغازین، تبيين اهداف و  آنالیناول  

 هاهورمون

و  اطمينان، از داشتن پيشنيازهای الزم، جایابی و تبيين انتظارات

  ها، انتقال پيامدر مورد هورمون

، پروالکتين، GH ساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون و پسين هيپوفيز پيشين یهاهورمون آفالیندوم

  ADHتوسين و اکسی

  تيروئيد یساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها دتيروئي یغده یهاهورمون آفالینسوم

 یبخش قشر یساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها آدرنال  یغده یبخش قشر یهاهورمون آفالینچهارم

 غدد جنسی یساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها د جنسیغد یهاهورمون الینفآپنجم

و  آدرنال یغده یبخش مرکز یاههورمون آفالینششم

 دخيل در هوموستاز کلسيم

،  یبخش مرکز یساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها

 Dپاراتيروئيد و ویتامين 

دخيل در هوموستاز ساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون  های دخيل در هوموستاز گلوکزهورمون آفالینهفتم

 گن و .....گلوکز شامل انسولين، گلوکا



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 دانشجویان پزشکی عمومی گروه فراگير :                                                  شناسی تئوریهورمون :عنوان درس

 1400-1401اول  نيمسال :                                                 سيد حسين ابطحی ایوری نام استاد :

 7/0 :تعداد واحد                                                                            ندارد : پيشنياز

 

 هدف كلي درس :  

های خاصی بطور های بدن را فرا گرفته و در مورد هورموندانشجو باید در پایان کالس اطالعات کلی در خصوص هورمون

 .دهدتر توضيح تفصيلی

  

 :اهداف ويژه 

 ی انتقال پيام را بيان کند.ها را بداند و کليات هورمون شامل نحوهو اهميت هورمون تعریف هورمون .1

 را بشناسد.تاالموس های هيپوهورمون .2

 های هيپوفيز پيشين را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگی تنظيم و اختالالت آن را شرح دهد.هورمون .3

 های هيپوفيز پسين را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگی تنظيم و اختالالت آن را شرح دهد.هورمون .4

 های تيروئيد را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح و حمل آنها را توضيح دهد.هورمون .5

شح، چگونگی های بخش مرکزی غده ی آدرنال )اپی نفرین و نور اپی نفرین( را بشناسد و بتواند ساختار، ترهورمون .6

 ها را شرح دهد تنظيم و اختالالت آن

( را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، DHEAی آدرنال )آلدوسترون، کورتيزول و های بخش قشری غدههورمون .7

 .ها را شرح دهدچگونگی تنظيم و اختالالت آن

ها را تنظيم و اختالالت آنهای غدد جنسی )بيضه و تخمدان( بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگی هورمون .8

 .شرح دهد

ی سطح کلسيم و فسفر خون را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگی تنظيم و کنندههای تنظيمهورمون .9

 .ها را شرح دهداختالالت آن

ی سطح قند خون عمدتاٌ انسولين و گلوکاگن را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، کنندههای تنظيمهورمون .10

 .ها را شرح دهدی تنظيم و اختالالت آنچگونگ

 

 

 

 

 



 

 

 

  روش تدريس 

 سخنرانی 

 الین()جلسات آن پرسش و پاسخ 

 )استفاده از وسایل سمعی و بصری )وایت برد و برنامه پاورپوینت کامپيوتر 

 

  الگوي تدريس :

 الگوی پيش سازماندهنده

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 ات آنالین()جلس حضور فعال و منظم در کالس درس 

 جلسات آنالین( شرکت فعال در مباحث درسی کالس( 

 االمکان پاسخ دهدده در هر درس را پيگيری و حتیفراگير باید ابهامات و سواالت ارائه ش. 

 فراگير باید با استفاده از منابع مختلف درسی موجب تعميق یادگيری خود شود. 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 

 ستنمره از بي فعاليت رديف

 2 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

 8 آزمون هاي كالسي در سامانه نويد 2

  حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 10 امتحان پايان ترم 5

6   

 

 

 منابع مطالعه : 

 Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry 

  بخش بيوشيمی از کتابHenry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods 

  کتاب بيوشيمی دوليناز بخش هورمون 

 

 توضيحات:

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

 برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتو امتحانات در  کالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها 


