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 آنمكانيسمهاي عملكردي و   ساختار کلی دستگاه غدد درون ریزآشنایی دانشجو با  هدف کلی:
 

 پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود: در   اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی: 

 عملكرد غدد درون ریز را در برقراري هومئوستاز توضيح دهد. نگی چگو  -1

 چگونگی ارتباط متقابل غدد درون ریز با یكدیگر و ارگانهاي دیگر بدن را توضيح دهد. -2

 گيرد.  هورمون هاي هيپوفيزي، تيروئيدي، پانكراس، غده فوق کليه، هورمون هاي جنسی و هورمون هاي متابوليسم استخوان را فرا محل سنتز و ترشح -3

 را فرا گيرد.  استروئيدي ،مشتق اسيد آمينه ،گليكوپروتئين ،پروتئين ، هورمون: پپتيديهر نوع و جنس  -4

 هاي نامبرده شده را توضيح دهد. خصوصيات کلی و تنظيم هورمون  -5

 پيدا کند. آن آشنایی با گيرنده هورمون و مكانيسم عمل گيرنده -6

 را توضيح دهد. متابوليک و فيزیولوژیک آنمكانيسم عمل هورمون و اثرات  -7

 را توضيح دهد.  اختالالت هورمون و عالئم بالينی ناشی از آن -8

 را فرا گيرد.  اندازه گيري هورمون و بررسی فاکتور بيوشيميایی ناشی از تغييرات هورمون جهت تشخيص اختالالت -9

 را بشناسد. پاراتيروئيد و تيروئيد پانكراس، آدرنال،  ،هيپوفيز هيپوتاالموس، غدد مجاورات و بالينی مهم آناتوميک ساختار -10

 را بداند.  پاراتيروئيد و تيروئيد پانكراس، آدرنال، هيپوفيز، هيپوتاالموس، غدد در بالينی مهم اعصاب و عروق -11

 را بداند.  پاراتيروئيد و تيروئيد پانكراس، آدرنال،  هيپوفيز، هيپوتاالموس، غدد بالينی مهم ميكروسكوپی ساختار -12

 را شرح دهد. پاراتيروئيد و تيروئيد پانكراس، آدرنال، هيپوفيز، هيپوتاالموس، غدد تكوین نحوه -13

 را بشناسد.  ریز درون غدد مادرزادي هاي ناهنجاري -14
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 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي گروهی شرکت نماید.-1

 همكالسان خود بحث و گفتگو نماید. در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با -2

 دهد.انجام و در مهلت تعيين شده تكاليف خود را به دقت -3

 عات قبلی مشخص نماید.ایگاه آن را نسبت به یادگيري موضو پس از یادگيري هر موضوع جدید، بتواند ج-4
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی -3معرفی درس بعدي -2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت 

 )روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگيهاي فراگيران بيشتر تناسب دارد(..و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 . ، پاورپوینت وایت برد وسایل کمک آموزشی: 
 

 چگونگی فعاليت دانشجو: 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي مورد ابهام است.  -1

ح سواالت کالسی جهت پاسخگویی، بحث و گفتگو در کالس، طراحی سواالت هفتگی به عنوان فعاليت دانشجو پس از کالس درس جهت تحقيق  طر -2

جهت بررسی اختالل هورمونی ایجاد شده و تشخيص اوليه یا ایتدایی یک تغيير هورمونی   caseو بررسی و آشنایی بيشتر با مطالب تدریس شده، ارائه 

 پاتولوژیک 

 انجام و ارسال تكاليف خواسته شده  -پاسخگویی به سواالت کالسی تكاليف دانشجو:

نمره بيوشيمی( و فعاليت کالسی )تا   6نمره آناتومی+ 1/ 5نمره بافت و جنين شناسی+  1/ 5نمره فيزیولوژي+ 11آزمون کتبی پایان ترم ) نحوه ارزیابی دانشجو:

 نمره تشویقی(.  1

 جدول زمانبندی درس                   

 استاد درس  رئوس مطالب  تاريخ  رديف 

 الهه پورعزیزي  ارتباطات هورمونی، مكانيسم عمل و اهميت اندازه گيري آن ها آشنایی با انواع هورمون ها بطور کلی،  7/9/1401 1

 الهه پورعزیزي  آشنایی با هورمون هاي هيپوفيزي، مكانيسم عمل و گيرنده آن ها، اختالالت و تشخيص آزمایشگاهی  1401/ 14/9 2

3 21/9 /1401 
و پانكراس، مكانيسم عمل و گيرنده آن ها، اختالالت و تشخيص   آشنایی با هورمون هاي تيروئيدي

 آزمایشگاهی 
 الهه پورعزیزي 

4 28/9 /1401 
آشنایی با هورمون هاي غده فوق کليه، مكانيسم عمل و گيرنده آن ها، اختالالت و تشخيص  

 آزمایشگاهی 
 الهه پورعزیزي 

5 5/10 /1401 
استخوان، مكانيسم عمل و گيرنده آن ها، اختالالت و تشخيص  آشنایی با هورمون هاي جنسی و 

 آزمایشگاهی 
 الهه پورعزیزي 

 زینب شاکرین تدریس آناتومی غدد درون ریز و عروق و اعصاب آنها  1401/ 10/8 6

 آزاده یزدي  و مكانيسم عمل آنها بر سلول هدف  انواع هورمونها، ویژگی هاي آنها، عمكردآشنایی  1401/ 10/7 7

8 17/7 /1401 
نحوه تنظيم ترشح آنها توسط هيپوتاالموس، بررسی مشكالت ناشی آشنایی با هورمون هاي هيپوفيزي، 

 از اختالل در ترشح این هورمونها 
 آزاده یزدي 



9 24/7 /1401 
مطالعه فيزیولوژي غده تيروئيد، نقش هورمونهاي مترشحه آن بر متابوليسم و هوموستاز، بررسی  

 مشكالت ناشی از اختالل در عملكرد این غده
 آزاده یزدي 

10 1/8/1401 
مطالعه انواع هورمونهاي قشر فوق کليوي، مكانيسم عمل آنها در سلولهاي هدف، بررسی اختالالت  

 عملكرد صحيح این غده درون ریز ناشی از عدم 
 آزاده یزدي 

11 8/8/1401 
آشنایی با عملكرد هورمونهاي پانكراس بر سلولها و متابوليسم، بررسی انواع دیابت و مشكالت ناشی از 

 آن بر هوموستاز 
 آزاده یزدي 

12 15/8 /1401 
سی مشكالت ناشی از مطالعه متابوليسم کلسيم و فسفات و نقش فيزیولوژیک هورمون پاراتورمون، برر

 اختالالت عملكردي پاراتيروئيد 
 آزاده یزدي 

13 22/8 /1401 

آشنایی با هورمونهاي جنسی و نقش آنها در تنظيم عملكرد توليد مثلی در مردان، بررسی اثرات  

هورمونهاي جنسی مردانه بر سایر سلولها و بافتهاي بدن، بررسی اختالالت عملكردي غدد توليد مثلی  

 مردان در 

 آزاده یزدي 

14 29/8 /1401 
مطالعه دستگاه هورمونی زنانه و نحوه عملكرد فيزیولوژیک آنها در طی دوره قبل از بارداري، بررسی  

 اثرات این هورمونها بر عملكرد جنسی و سایر سلولهاي بدن زنان
 آزاده یزدي 

 یزدي آزاده  آشنایی با فرایند حاملگی و شيردهی در زنان 6/9/1401 15

 پریسا جمالزائی  غده هيپوفيز بررسی بافت  2/9/1401 16

 پریسا جمالزائی  بررسی بافت غده آدرنال و پانكراس  9/9/1401 17

 پریسا جمالزائی  بررسی بافت غدد تيروئيد، پاراتيروئيد و پينه آل  1401/ 16/9 18
 

 منابع: 
- T.Devlin.Textbook of Biochemistry with clinical correlations, Seventh edition.Wiley –Liss, New York; the last edition. 

- R.Murray, D. Granner, P. Mayes and V. Rowdwell. Harper Illustarated Biochemistry, the last edition 

- Botham, K.M. and Mayes, P.A., 2018. Harper’s Illustrated Biochemistry, 31e. 

- Anthony L. Mescher. Junqueira's basic histology; the last edition. 

- Sadler T.W. Longman's medical embryology; the last edition. 

 2021هال -فيزیولوژي گایتون

 تأليف دکتر بهرام الهی    آناتومی تنه

 اول تنه، ترجمه دکتر رضا شيرازي، آخرین ویرایش تأليف ریچارد اسنل، جلد    آناتومی بالينی 

 تأليف ریچارد درک جلد اول تنه ترجمه دکتر رضا شيرازي، آخرین ویرایش   براي دانشجویان(آناتومی گري )
- A textbook of Regional Anatomy……………………………J.Joseph; the last edition 

- A textbook of Regional and Applied…………………………R.J.Last; the last edition 

- Clinical Anatomy for Medical Students……………………..Snell; the last edition 

- Gray's Anatomy…………………………………………..…..Williams&Warwick; the last edition 
 


