
 

 طراحي پيشگام تدريس(( جدول) ) 
                                                                          

دانشجويان پزشکي عمومي گروه فراگير : : عنوان درس 

نام استاد :981397 مود نيمسال :

 70تعداد واحد روز برگزاري كالس  
 

 اهداف  جلسات موضوع جلسه

و در مورد  جايابي و تبيين انتظارات اطمينان، از داشتن پيشنيازهاي الزم، ها کليات هورمونارزشيابي آغازين، تبيين اهداف و اول  

 ها، انتقال پيام  رمونوه

توسين و  ، پروالکتين، اکسيGH ساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون و پسين هيپوفيز پيشين يهورمونهادوم
ADH  

  تيروئيد يساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها تيروئيد يغده  يهورمونهاسوم

 يبخش قشر يساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها آدرنال  يغده  يبخش قشر يمونهاهورچهارم

 غدد جنسي يساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون ها د جنسيغد يهورمونهاپنجم

و دخيل  آدرنال يغده  يبخش مرکز يهورمونهاششم

 در هوموستاز کلسيم

، پاراتيروئيد و  يبخش مرکز ين هاساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمو

 Dويتامين 

دخيل در هوموستاز گلوکز شامل ساختار، ترشح، تنظيم و اختالالت هورمون  هورمونهاي دخيل در هوموستاز گلوکزهفتم

 انسولين، گلوکاگن و .....



 

 طرح جامع تدريس 
  (Course Plan)  

 
علوم آزمايشگاهيدانشجويان کارشناسي پيوسته  گروه فراگير :                                         هورمون شناسي   عنوان درس :

سيد حسين ابطحي ايوري نام استاد :                                                        1396-97 :نيمسال 

  ندارد : پيشنياز                                                                                       1 تعداد واحد :

  هدف كلي درس : 

دانشجو بايد در پايان کالس اطالعات کلي در خصوص هورمونهاي بدن را فرا گرفته و در مورد هورمونهاي خاصي بطور تفصيلي تر 

 .توضيح دهد

  

 :اهداف ويژه 

 ي انتقال پيام را بيان کند. مون شامل نحوهها را بداند و کليات هور و اهميت هورمون تعريف هورمون .1

 را بشناسد.تاالموس هورمونهاي هيپو .2

 و بتواند ساختار، ترشح، چگونگي تنظيم و اختالالت آن را شرح دهد. هورمونهاي هيپوفيز پيشين را بشناسد .3

 و بتواند ساختار، ترشح، چگونگي تنظيم و اختالالت آن را شرح دهد. ين را بشناسدسهورمونهاي هيپوفيز پ .4

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

هورمونهاي بخش مرکزي غده ي آدرنال )اپي نفرين و نور اپي نفرين( را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگي تنظيم و  .6

 نها را شرح دهد اختالالت آ

( را بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگي DHEAهورمونهاي بخش قشري غده ي آدرنال )آلدوسترون، کورتيزول و  .7

 .تنظيم و اختالالت آنها را شرح دهد

 .بشناسد و بتواند ساختار، ترشح، چگونگي تنظيم و اختالالت آنها را شرح دهد غدد جنسي )بيضه و تخمدان(هورمونهاي  .8

و بتواند ساختار، ترشح، چگونگي تنظيم و اختالالت آنها را ي سطح کلسيم و فسفر خون را بشناسد  کننده تنظيمهورمونهاي  .9

 .شرح دهد

و بتواند ساختار، ترشح، چگونگي تنظيم و ي سطح قند خون عمدتاٌ انسولين و گلوکاگن را بشناسد  کننده تنظيمهورمونهاي  .10

 .اختالالت آنها را شرح دهد

  وش تدريس ر

 سخنراني 

 پرسش و پاسخ 

 )استفاده از وسايل سمعي و بصري )وايت برد و برنامه پاورپوينت کامپيوتر 

 

  الگوي تدريس :

 الگوي پيش سازماندهنده



 

 : وظابف و تکاليف دانشجو

 

 حضور فعال و منظم در کالس درس 

 شرکت فعال در مباحث درسي کالس 

 ده در هر درس را پيگيري و حتي االمکان پاسخ دهدفراگير بايد ابهامات و سواالت ارائه ش 

 فراگير بايد با استفاده از منابع مختلف درسي موجب تعميق يادگيري خود شود 

 

 

  : روش ارزشيابي دانشجو

   .در شروع ترم: ارزشيابي اوليه به صورت طرح سواالت شفاهي در کالس انجام مي گيرد 

 به سواالت مطروحه و ارزشيابي تکويني با شرکت در امتحان ميان تررم انجرام    در طي ترم: حضور فعال در کالس، پاسخگويي

 مي گيرد.  

 در پايان ترم پاياني: ارزشيابي نهائي انجام مي شود 

 

 منابع مطالعه : 

 Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry 

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

 بخش هورمون کتاب بيوشيمی دولين 


