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1

واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

دکترا - فیزیولوژيحصیلیتيرشتهو مقطع فیزیولوزيگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
یش نیاز:پتئوريد:نوع واح3تعداد واحد:فیزیولوژي تخصصی غددنام درس: 
مکان برگزاري:11- 9:ساعتدوشنبهاري کالس: زمان برگز

دکتر نیک بختمدرسین (به ترتیب حروف الفبا):دکتر نیک بخت مسئول درس:تعداد دانشجویان:
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

بررسـی مقـاالت و   و عملکرد هورمون هاي غدد   به صورت تخصصـی همـراه بـا    آشنائی با فیزیولوژي
یددستاورد هاي جد

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 

تنظیم  و سیگنالینگ هورمون هاي غدد داخلـی را  -در پایان دوره دانشجو باید قادر باشد تا نحوه تولید 
ات بین هورمونی را نیز داشته باشدشرح دهد به عالوه باید توانایی تفسیر ارتباط

)(در واقع همان اهداف کلی طرح درس استبینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیاهداف بینابینیدهد.

اهداف بینابینی:رسپتور غشایی اثر میکنند      هاي که بر : هورمون 1جلسه

مکانیسم اثر هورمون هاي موثر بر رسپتور تیروزین کینازي تعیین -1
تریونین - مکانیسم اثر هورمون هاي موثر بر رسپتور سرینتعیین -2
مکانیسم اثر هورمون هاي موثر بر رسپتور سایتوکاینی تعیین  -3
G proteinر بر رسپتور مکانیسم اثر هورمون هاي موثتعیین  -4
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اهداف بینابینی:هاي که بر رسپتور هسته اي اثر میکنند      : هورمون 2جلسه

مکانیسم اثر هورمون هاي کالسیک موثر بر  رسپتور هسته اي 1تعیین 
مکانیسم اثر ویتامین هاي موثر بر  رسپتور هسته اي تعیین -2
ور هسته اي اثر میکنند محصوالت متابولیک که بر رسپتتعیین-3

: هورمون رشد   اهداف بینابینی:3جلسه 
تولید و تنظیم فیزیولوزیک هورمون رشد-1
تداخل عمل هورمون رشد با سایر هورمون ها-2

هورمون رشد   اهداف بینابینی:ادامه :4جلسه 

سیگنالینگ هورمون رشد-1
اعمال متابولیک هورمون رشد-2
رشد و یافته هاي جدید در خصوص هورمون رشداثرات ضد پیري هورمون -3

اهداف هیپوتاالموس-و  سایر هورمون هاي محور  هیپوفیزهورمون پروالکتین5جلسه 
اهداف بینابینی:بینابینی

تولید و تنظیم فیزیولوزیک هورمون پروالکتین-1
سیگنالینگ هورمون پروالکتین-2
اختالالت هورمون پروالکتین-3

اهداف بینابینی:اهداف بینابینیهیپوتاالموس- هورمون هاي محور  هیپوفیزسایر6جلسه 

CRHو   ACTHهايتولید و تنظیم فیزیولوزیک  سیگنالینگ هورمون -1

TSH   TRHهايتولید و تنظیم فیزیولوزیک  سیگنالینگ هورمون-2

GNRH   FSH   LHتولید و تنظیم فیزیولوزیک  سیگنالینگ هورمونهاي -3

اهداف بینابینی:: هورمونهاي هیپوفیز خلفی 7جلسه

ADHتولید و تنظیم فیزیولوزیک هورمون -1

ارتباط وازوپرسین با تنظیم فشار خون-2
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تنظیم وازوپرسین با اسمز در پیري و حاملگی-3

اهداف بینابینی:: هورمونهاي هیپوفیز خلفی     8جلسه

ADHسندرم تولید نابجاي -1

قش اکسی توسین در زایمان و شیردهین-2
اعمال رفتاري اکسی توسین-3

اهداف بینابینی:Iهورمونهاي تیرویید10جلسه 

T3  T4تولید و تنظیم فیزیولوزیک هورمونهاي -1

هورمون هاي تیرویید بر روي متابولیسمعملکرد -2
عملکرد هورمون هاي تیرویید بر روي اندام هاي مختلف-3

اهداف بینابینی:IIهورمونهاي تیرویید11جلسه 

عملکرد هورمون هاي تیرویید در بیماري و پیري-1
عملکرد هورمون هاي تیرویید در حاملگی-2
تداخل هورمون ها با هورمون هاي تیرویید-3

اهداف بینابینی:Iآدرنالهورمونهاي 12جلسه 
مراحل ساخت هورمون هاي آدرنال-1
وکوکورتیکویید هاترشح گل-2
3-ACTHو ترشح گلوکو کورتیکویید ها
عوامل تنظیم گلوکو کورتیکویید ها-4

اهداف بینابینی:IIهورمونهاي آدرنال13جلسه 

ترشح مینرال کورتیکویید ها-1
ترشح مینرال کورتیکوییدIIآنژیوتانسین -2
عوامل تنظیم مینرال کورتیکویید ها-3
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اهداف بینابینی:Iکننده کلسیمتنظیمهورمونهاي 14جلسه 

اصول کلی تنظیم بیولوژیک مینرال ها-1
PTHسنتز هورمون -2

PTHترشح هورمون -3

PTHتنظیم هورمون -4

اهداف بینابینی:I Iتنظیم کننده کلسیمهورمونهاي 15جلسه 

بر کلیهPTHعملکرد -1
بر استخوانPTHعملکرد -2
PTHاساس مولکولی عملکرد مولکولی -3

اهداف بینابینی:II Iتنظیم کننده کلسیمهورمونهاي 16جلسه 
و تنظیم کلسیمPTHrpهورمون -1
کلسیتونین و تنظیم کلسیم-2
D3سنتز و متابولیسم ویتامین -3

بر رودهD3عملکرد ویتامین -4
بر استخوانD3عملکرد ویتامین -5

اهداف بینابینی:Iتنظیم کننده گلوکزهورمونهاي 17جلسه 
ترشح انسولینساخت و -1
تنظیم ترشح انسولین-2
عملکرد مولکولی انسولین-3

اهداف بینابینی:IIتنظیم کننده گلوکزهورمونهاي 18جلسه 
کبد و بافت چربی و مقاومت به انسولین–تاثیر انسولین بر عضله -1
CGRPخانواده هورمون هاي -2

تنظیم و ترشح گلوکاگن  -4
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اهداف بینابینی:جنسی مردانههورمونهاي 19جلسه 

اسپرماتوژنز و هورمون هاي دخیل در اسپرماتوژنز-1
هیپوفیز و گناد ها- تنظیم کننده هاي محور هیپوتاالموس-2
تنظیم هورمونی مراحل جنسی -3

اهداف بینابینی:جنسی زنانه    هورمونهاي 19جلسه 

و تنظیم هورمونی آنتخمک گذاري -1
ی آنسیکل قاعده اي و تنظیم هورمون-2
تنظیم هورمونی مراحل جنسی -3
یائسگی-4

هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
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-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)لیف دانشجو:وظایف و تکا

وسایل کمک آموزشی:   
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

--------------ببرید)لطفاً نام(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد------آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----کالیف انجام ت
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
ــحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی -صــــــ

غلط
-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
Willimas Text book of Endocrinology    13th:منابع انگلیسی- edition

چاپی

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

1Hormones act at cell surface I
2Hormones act at cell surface II
3Hormones act at nucleus receptor
4Growth hormone
5Prolactin and anterior Pituitary hormones

...6Posterior Pituitary hormones

.7...Thyroid gland I

....8Thyroid gland II
...9Adrenal gland I
....10Adrenal Gland II

11....Bone and Calcium, homeostasis I
...12Bone and Calcium, homeostasis II

13....Pancreases hormones I
14Pancreases hormones II
15Male sex hormones
16Female sex hormones I
17Female sex hormones II


