
 

 طراحي پيشگام تدريس(( جدول) ) 
                                                                          

 دانشجویان پزشکی عمومی گروه فراگير :                                                  تئوری شناسیهورمون :عنوان درس

 1398-99اول  نيمسال :                                                 سيد حسين ابطحی ایوری نام استاد :

 7/0 :تعداد واحد                                                             شنبهدو: روز برگزاري كالس
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

و در مورد  ز داشتن پيشنيازهای الزم، جایابی و تبيين انتظاراتاطمينان، ا هاکليات هورمونارزشيابی آغازین، تبيين اهداف و اول  

  ها، انتقال پيامرمونوه

توسين و ، پروالکتين، اکسیGH ساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون و پسين هيپوفيز پيشين یهاهورموندوم

ADH  

  تيروئيد یون هاساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورم تيروئيد یغده یهاهورمونسوم

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

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

و دخيل  آدرنال یغده یبخش مرکز یهاهورمونششم

 در هوموستاز کلسيم

، پاراتيروئيد و  یبخش مرکز یترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها ساختار،

 Dویتامين 

دخيل در هوموستاز گلوکز شامل ساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون  های دخيل در هوموستاز گلوکزهورمونهفتم

 انسولين، گلوکاگن و .....



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 دانشجویان پزشکی عمومی گروه فراگير :                                                  شناسی تئوریهورمون :عنوان درس

 1398-99اول  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

 .تر توضيح دهدتفصيلی

  

 :اهداف ويژه 

 ی انتقال پيام را بيان کند.هورمون شامل نحوه ها را بداند و کلياتو 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

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

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

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

 ها را شرح دهد آن تنظيم و اختالالت

( 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 های غدد جنسی )بيضه و تخمدان( بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگی تنظيم و اختالالت آنهورمون .8

 .رح دهدش

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 عمدتٌا انسولين و گلوکاگن را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، کنندههای تنظيمهورمون .10

 .شرح دهد ها راچگونگی تنظيم و اختالالت آن

 

 

 

 

 



 

 

 

  روش تدريس 

 سخنرانی 

 پرسش و پاسخ 

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

 

  الگوي تدريس :

 الگوی پيش سازماندهنده

 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 حضور فعال و منظم در کالس درس 

 شرکت فعال در مباحث درسی کالس 

 االمکان پاسخ دهدده در هر درس را پيگيری و حتیات و سواالت ارائه شفراگير باید ابهام 

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

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 گيرد. ح سواالت شفاهی در کالس انجام میدر شروع ترم: ارزشيابی اوليه به صورت طر 

 گویی به سواالت مطروحه و ارزشيابی تکوینی با شررکت در امتحران ميراندر کالس، پاسخ در طی ترم: حضور فعال

 گيرد. ترم انجام می

 شوددر پایان ترم: ارزشيابی نهائی انجام می 

 

 منابع مطالعه : 

 Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry 

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

 بخش هورمون کتاب بيوشيمی دولين 


