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 غدد و متابولیسم   آشنایی مقدماتی دانشجو با عالیم، درمان، پیشگیری، تشخیص و پیگیری بیماری های هدف کلی:

 اهداف اختصاصی:  

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود:

 

 اهداف شناختی: 

 : غدد و متابولیسممهم مرتبط با   و شایع شکایات و عالئم از  یک هر با مواجهه الف( در

 کند. بیان را آن تعریف -1

 .دهد شرح را آن به رویکرد (  برایfocused history taking and physical exam الزم ) فیزیکی معاینات -2

 

 :غدد و متابولیسممهم مرتبط با  و  شایع  بیماریهای مورد در ب(

 دهد.  شرح را بیماری  اپیدمیولوژی و، اتیولوژی، تعریف -1

 دهد. توضیح را مهم  و شایع بیماریهای به مبتال بیماران مشکالت -2

 دهد.  شرح  را بیماری  تشخیص روشهای -3

 از انتظار مورد حد  در بومی گایدالینهای و علمی شواهد اساس بر  را بیمار توانبخشی  و درمان بر مشتمل، مختلف سطوح در پیشگیری اقدامات مهمترین -4

 .دهد توضیح عمومی پزشک

 

 



 حیطه نگرشی

 در بحث های گروهی شرکت نماید.-1

 مهلت تعیین شده انجام دهد.تکالیف خود را به دقت و در -2

 نگرش صحیح داشته و بررسی این بیماریها را درست بداند. غدد و متابولیسمدرمورد بیماریهای  -3

 .کند توجه دارد ضرورت حیطه این بالینی محیط در آن مراعات که مهمی مسائل به نسبت -4

 

 حیطه مهارتی 

 درمانی یا تشخیصی رویکردهای پیشنهاد و بالینی  استدالل برای را شده آموخته دانش، بیماریها این با مرتبط بیماران موارد شرح یا  سناریو  با  مواجهه در -1

 . بندد کار به

 .دهد پیشنهاد را بیمار مشکل مدیریت  و تشخیص به رسیدن برای ضروری  گامهای و کند مطرح را مهم افتراقی های تشخیص -2

 

 ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر) گرد آوری مقاله یا یرگزاری کنفرانس(. -3ارزشیابی روزانه از مباحث جلسه گذشته.  -2. حضوروغیاب 1 فعالیت استاد:

 سخنرانی، پرسش و پاسخ، ایفای نقش و ......)روشی را که با هدف های آموزشی و ویژگیهای فراگیران بیشتر تناسب دارد(. شیوه تدریس:

 پاورپوینت  وسایل کمک آموزشی:

 

انجام  -3شرکت منظم در جلسات ارزشیابی شفاهی، کتبی و عملی.  -2حضور به موقع و فعال در کالس.    -1چگونگی فعالیت و تکالیف دانشجو:

 تکالیف محوله از طرف استاد. 

 نمره(.  20آزمون کتبی پایان ترم ) نحوه ارزیابی دانشجو:

 -توضیحات:

 وزارت خانه باشد(.  توسط )توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده جدول زمانبندی درس  

 مدرس رئوس مطالب  تاریخ ردیف

1 28 /10 /1401 

 آندوکرینولوژی  کلیات

  بیماریهای بالینی تظاهرات،  فیزیولوژی و کارکردی )آناتومی هیپوتاالموس  و هیپوفیز بیماریهای

 بیمزه(  دیابت ، اکرومگالی، پروالکتینوما، هیپوتاالموس و هیپوفیز کم کاری ، هیپوتاالموس و هیپوفیز

 دکتر سبحانی 

2 - 

  بررسی، تیروئید بیماریهای بالینی  تظاهرات، فیزیولوژی و کارکردی )آناتومی تیروئید بیماریهای

  تومورهای، گواتر، تیروئیدیت ، تیروئید کاری کم  و پرکاری، اختالالت تیروئید در پاراکلینیک

 تیروئید(

- 

3 5 /11 /1401 
  و کاری کم، هیپوکلسمی و هیپرکلسمی ، فیزیولوژی و کارکردی )آناتومی پاراتیروئید بیماریهای

 )پاراتیروئید پرکاری
 دکتر سبحانی 

4 - 
،  کوشینگ سندرم، آدرنال بیماریهای بالینی تظاهرات، فیزیولوژی و کارکردی )آناتومی آدرنال

 )فئوکروموسایتوما  ،آدرنال نارسایی
- 



5 12 /11 /1140  
 بندی تقسیم  و تشخیص، تعریف دیابت 

 هیپراسموالر  کمای  و دیابتی کتواسیدوز: دیابت  حاد عوارض
 دکتر سبحانی 

6 - 
پلی  تخمدان سندرم، هیرسوتیسم و امنوره، بلوغ  تاخیر، فیزیولوژی و کارکردی )آناتومی گنادها

 )کیستیک
- 

7 91 /11 /1140  دکتر سبحانی  دیابت مزمن عوارض 

8 - 
 چاقی   و متابولیک سندرم

 لیپید  اختالالت
- 

  

 اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود. لطفا طبق :منابع درسی

1. Kasper DL, et al. Cecil Essentials of Medicine, the last edition. 

2. Braunwald Eugene, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine, the last edition. 

3. Armstrong Peter, et al. Diagnostic Imaging, the last edition. 

 


