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کالس درس در یک هفته)ساعت از2(براي یک جلسه از درس، براي مثال 

پزشکی تحصیلی:يو رشتهمقطعفیزیولوژيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
عمومی

یش نیاز: پنظري- تئورينوع واحد:  2.5تعداد واحد:بلوك پوست و غددنام درس:
------- 1213:15- 1010- 8:ساعت----- سه شنبه- یکشنبه- شنبه-- :زمان برگزاري کالس: روز

دانشکده پزشکیمکان برگزاري: 
دکتر - دکتر مهر آیینمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):خانم دکتر فالح مسئول درس: 120تعداد دانشجویان:

ختدکتر نیک ب- دکتر نهاوندي - دکتر نوربخش- فالح
(لطفاً شرح دهید):رسشرح د

)است همان هدف بینابینی طرح دوره(:یهدف کل

و عملکرد هورمون رشد آشنائی با فیزیولوژي

اهداف رفتاري جلسه اول:
از فراگیر انتظار می رودرسدر پایان د

:
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.تنظیم ترشح هورمون رشد-
را فهرست کند. (هدف شناختی)شد و انسولیناثرات متقابل هورمون ر-
را توضیح دهد. (هدف شناختی)اختالالت ترشح هورمون رشد-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ارتباط بین هورمون رشد و فاکتورهاي شبه رشد انسولینی-
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ي مطالببندي ارائهنزماجدول 
1جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهبرئوس مطالموضوع درس

دقیقه15

15

15

15

10

15

10

تنظیم ترشح - هورمون رشد
هورمون رشد 

 -
اثر هورمون رشد - 

به عنوان هورمون 
ضد پیري 

 -
شرح ارتباط بین - 

هورمون رشد و 
فاکتورهاي شبه 

رشد انسولینی
 -
شرح اثرات - 

هومون رشد بر 
استخوان و 

غضروف 

حتاسترا

اثر هورمون رشد - 
و انسولین

اختالالت هورمون رشد

ــوال و   ــخنرانی و سـ سـ
پاسخ
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:اهداف رفتاري جلسه دوم
هورمون هاي غده هیپوفیز خلفی 

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د

شناختی)هدف ( .را ذکر نمایدADHترشح  تشریح تنظیم فیزیولوژیک-
(هدف شناختی)را فهرست کند.و اثر آن بر کاهش حجم خون ADHق از طریق اثرات منقبض کنندگی عرو-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (عملکرد رفتاري اکسی توسین-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
2جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

یم فیزیولوژیـــک ترشـــح  تنظـــ20
ADH

اثرات منقبض کنندگی عروق از 15
و اثـــر آن بـــر ADHطریـــق 

کاهش حجم خون
ــر   15 ــین ب ــی توس ــرد اکس عملک

انقباضات رحم حامله
عملکرد رفتاري اکسی توسین20

اهداف رفتاري جلسه سوم:
هورمون هاي غده تیروئید  

می رود:از فراگیر انتظار رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.نحوه اثر هورمون هاي تیروئیدي بر افزایش متابولیسم سلولها -

شناختی)هدف را فهرست کند. (نحوه اثر هورمون هاي تیروئیدي بر رشد -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (. نحوه تنظیم هورمون هاي تیروئیدي-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)ي مختلف بدننحوه اثر هورمون هاي تیروئیدي بر دستگاهها.-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس3جلسه
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مدت زمان(دقیقه)
نحوه اثر هورمون هاي -20

تیروئیدي بر افزایش 
متابولیسم سلولها و 

میتوکندري 

نحوه تنظیم هورمون -15
هاي تیروئیدي

ــاي  15 ــون هـ ــر هورمـ ــوه اثـ نحـ
تیروئیــدي بــر دســتگاه قلــب و 

عروقی
هورمون هـاي تیروئیـد بـر    اثر 15

دستگاه اعصاب مرکزي
شرح عالئـم افـزایش و کـاهش    20

تولید هورمون هاي تیروئید

اهداف رفتاري جلسه چهارم:
عملکرد فیزیولوژیک  مینرال کورتیکوئید   و گلوکوکورتیکویید

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
هـدف  ( را ذکـر نمایـد.  اثرات فیزیولوژیک آلدسترون بر انتقال یون هاي سدیم و پتاسیم  در کلیـه و سـایر منـاطق    -

شناختی)
شناختی)هدف را فهرست کند. (-
شناختی)هدف را توضیح دهد. (. تنظیم ترشح آلدسترون-
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)خون اثرات فیزیولوژیک  آلدسترون بر گردش -

شناختی)هدف ( را ذکر نماید.کورتیزول در مقابله با استرس و التهاباثرات فیزیولوژیک -

را فهرست کند. (هدف شناختی)کورتیزول  اثر ریتم شبانه روزي بر ترشح -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
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4جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهلبرئوس مطاموضوع درس

اثرات فیزیولوژیـک آلدسـترون   15
بر انتقـال یـون هـاي سـدیم و     

پتاسیم  در بدن
.تنظیم ترشح آلدسترون15
اثرات فیزیولوژیک کورتیزول در 15

مقابله با استرس و التهاب

اهداف رفتاري جلسه پنجم:
و فسفاتهموستاز کلسیم

از فراگیر انتظار می رود:رسن ددر پایا
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.اعمال فیزیولوژیک  پاراتورمون -

شناختی)هدف را فهرست کند. (عملکرد فیزیولوژیک  ویتامین د  -
شناختی)هدف را توضیح دهد. (عملکرد فیزیولوژیک  کلس تونین -
ا تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)بدن راثر این سه هورمون در تنظیم و هموستاز کلسیم و فسفات در -

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
5جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

نحوه تنظیم کلسـیم و فسـفات   10
بدندر 

استخوان و رابطه آن با -20
کلسیم و فسفات 

وتشریح فرایند رسوب و -
جذب در استخوان 

ــک   30 ــرد فیزیولوژیــــ عملکــــ
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پاراتورمون بر غلظت کلسـیم و  
فسفات مـایع خـارج سـلولی و    

کلیه و روده–استخوان 
ــرات   20 ــاخت و اثــ ــوه ســ نحــ

D3فیزیولوژیک  ویتامین 

ــی  15 ــک کلس ــرد فیزیولوژی عملک
ــیم    ــا تنظ ــه ب ــونین  در رابط ت

کلسیم و فسفات
اختالالت  ناشی از -15

D3کمبود ویتامین 

اختالالت ناشی از -
پرکاري و کم کاري 

پاراتیروئید 

اهداف رفتاري جلسه ششم:
عملکرد فیزیولوژیک هورمون هاي  پانکراس

از فراگیر انتظار می رود:رسدر پایان د
شناختی)هدف ( را ذکر نماید.مکانیسم هاي  ترشح انسولین و تنظیم ترشح انسولین -
را فهرست کند. (هدف شناختی)دیگر در تنظیم متابولیسم تعامل انسولین و هورمون هاي-
را توضیح دهد. (هدف شناختی)تنظیم ترشح گلوکاگن عوامل محرك و مهاري ترشح گلوکاگن -
را تجزیه و تحلیل کند. (هدف شناختی)تنظیم گلوکز خون-

ي مطالببندي ارائهجدول زمان
6جلسه

مدت زمان(دقیقه)
ارزشیابیي تدریس شیوهرئوس مطالبموضوع درس

تنظیم ترشح انسولین20
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انســولین و هورمــون هــاي اثــر 20
بدندیگر در تنظیم متابولیسم

تنظیم ترشح گلوکـاگن عوامـل   15
محـــرك و مهـــاري ترشـــح   

گلوکاگن
تنظیم گلوکز خونمکانیسم 20
مقاومت به انسولین 20


