
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 زپشكيدادکشنه 
 واحد نظری 1122 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد دستگاه غدد درس: و شماره نام

 ساعت عملی 21و  ساعت نظری 63 مدت زمان ارائه درس: كی دكترای عمومیپزش :تحصیلی مقطعرشته و 

 ساعت( 11ساعت و فیزيولوژی  4ساعت و علوم تشريح  21)نظری : بیوشیمی 

، فیزيولوژی سلول، مقدمات علوم تشريح نیاز:پیشدروس 

 بیوشیمی مولكول و سلول و بیوشیمی ديسیپلین

 دانشكده پزشكی محل برگزاری:

 علی نعمتیدكتر  ول برنامه:نام مسئ

 Nemati.ali@gmail.com آدرس ايمیل :

 تلفن و روزهای تماس:

  اعضاء : دكتر پور اسماعیل، دكتر علوی ، دكتر سیفی

 ف کلي ردس:ا هدا
 -  ساختمان آناتومیك و تكوينی دستگاه اعصاب مركزی و محیطیآشنايی با 

 یها، هورمونئیدرویپانكراس، ت هایقدامی، هورمون و خلفی هیپوفیز، پوتاالموسیه هایهورمون اهمیت با بايد دوره اين پايان در دانشجو 

 ی آشنا شود.جنس یهاهورمون و میكلس كننده میتنظ یهاآدرنال، هورمون غده یمركز و یقشربخش 

ف اختصاصي  رد پايان دوره دانشجو بايد بتواند ::ردس اهدا
 - ح دهد، مجاورت و نحوه تغذيه و عصب گیری آن را توضیح دهد.ساختمان آناتومیك غدد درون ريز را شر 

 - .ساختار بافت شناسی غدد درون ريز را شرح دهد 

 - .مكانیسم عمل هورمون ها، ساختمان و نقش آن ها در هومئوستازی را شرح دهد 

 - .ساختار غده ای هیپوتاالموس و هیپوفیز و ارتباط آن ها را شرح دهد 

 - یپوتاالموسی و هیپوفیزی را توصیح دهد.انواع هورمون های ه 

 - .هورمون های تیروئیدی و نقش آن ها را بیان كند 

 - .هورمون های فوق كلیوی و نقش آن ها را شرح دهد 

 - .هورمون های پانكراس و نقش آن ها را بیان كند 

 - .هورمون های پاراتیروئیدی و نحوه تنظیم كلسیم و فسفات را بیان كند 

 - و نقش های هورمون مالتونین را بیان كند. غده پینه آل 

 - .هورمون های جنسی نر و نقش آن ها در بدن را شرح دهد 

 - .هورمون های جنسی ماده و نقش آن ها در بدن را شرح دهد 

  شرح دهد.انواع ساختار های هورمون ها و مكانیسم عمل آنها با توجه به ساختار را 

 شرح دهد.و نكات بالینی مربوطه را  هیپوفیز و هیپوتاالموس های هورمون ساختمان، نحوه تنظیم و عملكرد انواع 

 طرح دوره ردوس نظری 



 بیوسنتز و مكانیسم عمل هورمون های مشتق شده از اسید آمینه تیروزين و نكات بالینی مرتبط را توضیح دهد 

 را شرح دهد اند دخیل كلسیم متابولیسم در كه هايی هورمون و ورمون پارات نقش هورمون 

 شرح دهد.غده فوق كلیه و نكات بالینی را   و لوزالمعده غده های هورموننیسم عمل و نقش ساختمان ، مكا 

  شرح دهد.ساختمان، سنتز و مكانیسم عمل هورمون های جنسی را 

 

کاانت مورد نیاز روش اهی آموزش مدرس موضوع جلسه ردیف  رعهص  آموزش ام

ساختمان آناتومیك غدد درون ريز ، مجاورت و نحوه  2
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر علوی يه و عصب گیری آنتغذ

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر سيفي ساختار بافت شناسی غدد درون ريز 1

مكانیسم عمل هورمون ها، ساختمان و نقش آن ها در  6
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي هومئوستازی

ساختار غده ای هیپوتاالموس و هیپوفیز و ارتباط آن  4
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي ها

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي انواع هورمون های هیپوتاالموسی و هیپوفیزی 5

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي هورمون های تیروئیدی و نقش آن ها 3

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي هورمون های فوق كلیوی و نقش آن ها 7

 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي هورمون های پانكراس و نقش آن ها 8

هورمون های پاراتیروئیدی و نحوه تنظیم كلسیم و  9
 کالس ردسي اساليد، پاورپوينت، موالژ سخنراني و رپسش و پاسخ دكتر نعمتي فسفات

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر نعمتي تونینغده پینه آل و نقش های هورمون مال 21 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر نعمتي و نقش آن ها در بدن  مادههورمون های جنسی  22 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خش و پاس س سخنراني و رپ دكتر نعمتي و نقش آن ها در بدن  مادههورمون های جنسی  21 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل ساختار انواع هورمون ها و مكانیسم عمل آنها 26 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

 های هورمونساختمان، نحوه تنظیم و عملكرد انواع  24

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل هو نكات بالینی مربوط هیپوفیز و هیپوتاالموس ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

بیوسنتز و مكانیسم عمل هورمون های مشتق شده از اسید  25

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل آمینه تیروزين و نكات بالینی مرتبط ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 



 دخیل كلسیم متابولیسم در كه هايی هورمون و دپاراتیروئی غده 23

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل اند ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

 غده های هورمونساختمان ، مكانیسم عمل و نقش  27

خس ش و پاسخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل و نكات بالینی مرتبط  ، هورمون های فوق كلیهلوزالمعده ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

خش و پاس سخنراني و رپس  دكتر پور اسماعيل ساختمان، سنتز و مكانیسم عمل هورمون های جنسی 28 ت، موالژاساليد، پاورپوين    کالس ردسي 

ت  آن هب -ظررد این ردسمنابع اصلي ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول يا صفحات مورد ن  رد صورتي هک مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدا

 عنوان منبع ضروری نباشد(

 )آخرين چاپ( آناتومی اسنل و آناتومی گری -2

 1128بافت شناسی جان كوئیرا، ويراست دوازدهم،-1

 )آخرين چاپ( جنین شناسی النگمن-6

 بافت شناسی دكتر جعفر سلیمانی راد )آخرين چاپ( -4

 فیزيولوژی گايتون و هال )بخش غدد و تولید مثل( -5

 فیزيولوژی گانونگ )بخش غدد و تولید مثل( -3

 بیوشیمی هارپر )آخرين ويرايش( فصلهای  مرتبط  -7

 )آخرين ويرايش( فصل های مرتبط Tietzبیوشیمی بالینی  -8

 )آخرين ويرايش( فصل های مرتبط Henryبیوشیمی بالینی  -9

کاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور، پاورپوينت و موالژ 

 - 

 نحوه ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط هب ره ارزشیابي:

 √   رپسش کالسي                                                                           ب(  پايان دوره     √الف(  رد طول رتم        

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

  پايان رتم  28 شیابي رتاكمي(كتبي )ارز

  رد طول دوره 1 شفاهي )ارزشیابي تكويني(

 مقررات و ااظتنرات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(



 ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعايت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است:

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

  مطرح شده رد کالسحضور منظم رد کالس و شرکت رد بحث اهی 

 عدم استفاده از تلفن همراه رد ساعت کالسي 

  پاسخگويي هب سواالت رد طول رتم 

 رعايت حسن اخالق و شئوانت اسالمي 

 -  شتن غیبت غیر موهج  ندا

 - عدم اتخیر و حضور هب موقع رد کالس 

 - رعايت احترام و توهج هب ااظتنرات استاد 

 


