
 

  

 

 تغذیه و علوم غذایی    بهداشت    توانبخشی     پیراپزشکی  پرستاری    دندانپزشکی    پزشکی دانشکده

 گروه های علوم تشریح، بیوشیمی و فیزیولوژِی گروه آموزشی 

  رشته/گرایش

 مقطع تحصیلی

 فراگیران

                                کارشناسی ارشد              کارشناسی ناپیوسته                   پیوسته کارشناسی                        کاردانی

 دکترای تخصصی             دکترای حرفه ای

  بلوک غدد عنوان واحد درسی

          کارورزی            کارآموزی              ■عملی          تئوری نوع واحد درسی

 واحد/ ساعت تعداد

 تعداد واحد :   

 ساعت( 6واحد عملی ) 2/0ساعت(،  4واحد تئوری ) 2/0واحد،  4/0کال  علوم تشریح غدد درون ریز:

 ساعت( 12جلسه )  6یوشیمی هورمون: ب:  ( ساعت زمان )   تئوری 71/0  بیوشیمی هورمون: 

 فیزیولوژی غدد:

  کد درس

  پیش نیاز/هم نیاز 

دگی نام و نام خانوا

 مدرس / مدرسین 
 گروه های علوم تشریح، بیوشیمی و فیزیولوژِی

  مدرس  رشته تحصیلی

  مدرس  مقطع تحصیلی

  رتبه علمی

  پست الکترونیک

  شماره تماسآدرس / 

 اهداف کلی

 )شرح توصیف درس(

عملکرد  ساختمان و ، درون ریز غددساختار موقعیت آناتومیک، جنین شناسی، بافت شناسی و آشنایی دانشجو با 

 اختالالت مربوطه هورمون ها وبیوشیمیایی  و فیزیولوژیک 

 اهداف اختصاصی

 : علوم تشریح جلسات

 آشنایی با:
 خصوصیات عمومی دستگاه اندوکرین را در کالس درس  لیست کند.

 هیپوفیز را شرح دهد. موقعیت آناتومیک، جنین شناسی، ساختار بافتی، سلولی و عملکردی

 غدد آدرنال را شرح دهد. ت آناتومیک، جنین شناسی، ساختار بافتی، سلولی و عملکردیموقعی

 ساختار بافتی، سلولی و عملکردی  جزایر النگرهانس را شرح دهدموقعیت آناتومیک و جنین شناسی پانکراس و 

 پانکراس و غده پاروتید را از نظر ساختار و عملکرد شرح دهد.بافت شناسی تفاوت  

 تیروئید را شرح دهد. آناتومیک، جنین شناسی، ساختار بافتی، سلولی و عملکردیموقعیت 

 پاراتیروئید را شرح دهد.. موقعیت آناتومیک، جنین شناسی، ساختار بافتی، سلولی و عملکردی

 پینئال را شرح دهد.. و عملکردی ساختار بافتی، سلولیموقعیت آناتومیک، جنین شناسی، 

 تاری و عملکردی هر یک از غدد درون ریز را توضیح دهد. بعضی از اختالالت  ساخ

را در جسد و موالژ شناسایی  هیپوتاالموس، هیپوفیز، آدرنال، پانکراس، تیروئید و پاراتیروئید محل قرارگیری غدد

 کند.

 ریز را روی فرد زنده یا جسد شناسایی کند.های سطحی غدد دروننشانه

 بنام خدا  

 (Course Planطرح دوره )

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان سمنان

 معاونت آموزشی دانشگاه

 مرکز مطالعه و توسعه آموزش علوم پزشکی

 



 های رادیولوژیک تشخیص دهد.کلیشه را دردرون ریز محل قرارگیری غدد 

 صاویر میکروسکوپ نوری و الکترونی مربوطه را در کالس درس  تشخیص و توضیح دهد.ت
 

 جلسات بیوشیمی: 

 آشنایی با:
 هورمون هاساختمان شیمیایی و محل گیرنده 

 پیامبر دوم هورمون ها 

 مکانیسم تشکیل پیامبر دوم هورمون ها

 هورمون های هیپوتاالموس 

 ساختمان هورمون های هیپوتاالموس 

 اهمیت  بالینی اندازه گیری هورمون های هیپوتاالموس 

 هورمون های هییپوفیز 

 ساختمان هورمون های هیپوفیز 

 اهمیت  بالینی اندازه گیری هورمون های هیپوفیز 

 سنتز و ترشح  هورمون ها ی تیروئیدی 

 تنظیم ترشح هورمون ها ی تیروئیدی 

 دی و هیپو تیروئیدی هیپر تیروئی

 تغییرات هورمون های تیروئیدی در هیپر تیروئیدی و هیپو تیروئیدی 

 درهیپر تیروئیدی و هیپو تیروئیدی  TSHتغییرات  

 و نحوه تنظیم ترشح آن   PTHساختمان شیمیایی  

 هیپرپاراتیروئیدیسم اولیه و ثانویه   

 مسیر  سنتز هورمون های استروئیدی  از کلسترول  

 نتز و ترشح  هورمون ها ی قسمت قشری غده فوق کلیوی س

 اختالالت مربوط به هورمون ها ی غددفوق کلیوی 

 کاتکول آمین ها و ساختمان آن ها  

 بیوسنتز کاتکول آمین ها  

 تنظیم بیوسنتز کاتکول آمین ها  

 نقش بیوشیمیایی کاتکول آمین ها  

 متابولیسم کاتکول آمین ها  

 اتکول آمین ها متابولیت های ک 

 بیماری فئوکروموسیتوما  

 اهمیت کلینیکی اندازه گیری کاتکول آمین ها و متابولیت هایشان  

 GnRHساختمان و نقش 

    FSH ,LHساختمان و نقش هورمون های  -

 در مردان و زنان    FSH ,LHتنظیم ترشح هورمون های  -

 مسیر سنتز  و ساختمان هورمون ها ی  جنسی زنانه

 وره و هیرسوتیسم و تغییرات هورمونی مربوط به آن آمن

 مسیر سنتز  و ساختمان هورمون ها ی  جنسی مردانه 

 متابولیت های تستوسترون و اهمیت اندازه گیری آن ها 

 گلوکاگون و سوماتواستاتین ،ترشح هورمون های انسولین وساختمان ، بیوسنتز 

 ساختمان رسپتور انسولین 

 پروتئین هاوکاگون بر متابولیسم کربوهیدرات ها، لیپیدها و اثرات انسولین ، گل

 و پروانسولین  cاهمیت کلینیکی اندازه گیری پپتید 

 پاسخ پانکراس به گلوکز خون 

  2و  1اختالل ترشح و عملکرد انسولین با دیابت تیپ

 جلسات فیزیولوژی: 

 آشنایی با :        
 میایی(، عملکرد و مسیر سنتز آنها را فرا بگیرد.تقسیم بندی  هورمون ها)براساس ساختمان شی

 مکانیسم عمل هورمون )پروتئینی/پپتیدی، استروئیدی و تیروئیدی( را فرا بگیرد.

 اصول کلی  روش اندازه گیری هورمون ها را فرا بگیرد.



 بگیرد. هورمون های که از هییپوفیز  قدامی و خلفی  ترشح می شود و ارتباط آن با هیپوتاالموس را  فرا

اعمال فیزیولوژیک هورمون های که از هییپوفیز قدامی )هورمون رشد، پروالکتین و......( ترشح می شود را فرا 

 بگیرد .

 عوامل  تنظیم کننده  ترشح هورمون  های هییپوفیز قدامی را فرا بگیرد.

 ی شود را فرابگیرد( ترشح م ADHاعمال فیزیولوژیک هورمون های که از هییپوفیز خلفی )اکسی توسین و 

 عوامل  تنظیم کننده  ترشح هورمون  های هییپوفیز خلفی را فرا بگیرد.

 بیمارهای های مرتبط با اختالالت ترشح هورمون  های هییپوفیز قدامی و خلفی  فرا بگیرد                    

 .آناتومی و مبانی فیزیولوژیک غده تیروئید 

  تیروئیدیمکانیسم و مراحل سنتز هورمون های 

 . عملکرد هورمون های تیروکسین و تری یدوتیرونین 

 .اعمال و اثرات فیزیولوژیک  هورمون تیروئیدی بر اندامهای مختلف بدن 

 .مکانیسم تنظیم کننده ترشح هورمون تیروئیدی 

  انواع اختالالت مربوط به ترشح هورمون تیروئیدی 

 می اعمال کلسیم در بدن و نحوه تنظیم کلسیم و فسفات سر 

 .ساختمان و عناصر تشکیل دهنده استخوان را بداند 

 .نقش و عملکرد  استئوکالست ها و استئوبالست را دراستخوان ها 

 .هورمون های که در تنظیم هموستاز کلسیم بدن نقش دارند.و اعمال  هورمون پاراتیروئید را در تنظیم کلسیم بداند 

 .عوامل کنترل کننده ترشح پاراتیروئید 

 ترل کننده ترشح کلسیتونین و اثرات اصلی آن در تنطیم کلسیم خون.عوامل کن 

 .نحوه و مسیرهای ساخت کلستریول یا شکل فعال ویتامین دی و اثرات اصلی کلستریول در تنطیم کلسیم خون 

 اختالالت مربوط به ترشح هورمون پاراتیروئید و ویتامین دی را بداند 

  هورمونهای آنها تشریح فیزیولوژیک بخشهای غده آدرنال و 

 غلظت پالسمایی و انتقال در خون، گیرنده های آن در -مینرالوکورتیکوئید ها :هورمونهای بخش کورتکس آدرنال

 اندامها و نحوه عمل گیرنده و مکانیسم سلولی آن، تاثیرات فیزیولوژیک هورمون در بدن و موارد غیر طبیعی

  غلظت پالسمایی و انتقال در خون، گیرنده های آن در  -گلوکوکورتیکوئید ها :هورمونهای بخش کورتکس آدرنال

 اندامها 

  نحوه عمل گیرنده گلوکوکورتیکوئیدی و مکانیسم سلولی آن، تاثیرات فیزیولوژیک هورمونهای گلوکوکورتیکوئیدی در

 بدن و موارد غیر طبیعی

 هورمون، گیرنده های آن در اندامها و نحوه عمل نحوه آزاد شدن  -اپی نفرین :هورمونهای بخش مدوالی آدرنال

 گیرنده و مکانیسم سلولی آن، تاثیرات فیزیولوژیک هورمون در بدن و موارد غیر طبیعی

غلظت پالسمایی و انتقال در خون، گیرنده های آن در اندامها و نحوه عمل گیرنده و  -گونادها :هورمونهای بخش مدوالی آدرنال

 ثیرات فیزیولوژیک هورمون در بدن و موارد غیر طبیعیمکانیسم سلولی آن، تا

ساختمان و مراحل سنتز انسولین را شرح ، اتواع هورمون های که از جزایر النکرهانس پانکراس ترشح می شود 

 دهد.

 رابطه متقابل انسولین و گیرنده انسولین را توضیح دهد.

 بداند.انسولین را  حهای ترشمحرک ها عمده و مهار کننده ، اعمال فیزیولوژیک انسولین 

اعمال فیزیولوژیک و  محرک های و مهارکننده ای ترشح گلوگاگون ، ساختمان و محل ترشح و محل اثر گلوکاگون 

 گلوگاگون  را شرح دهد.

 رابطه بین سوماتواستاتین، انسولین و گلوکاگون را شرح دهد.، ساختمان و اعمال سوماتواستاتین 

 فیزیولوژیکی عالئم اصلی دیابت شیرین را توضیح دهد.مبانی و  انواع دیابت 

 آناتومی بیضه و مبانی فیزیولوژیک آنرا شرح دهد. ، نفش هورمون ها در رشد و نمو مجاری تناسلی مردانه 

 نقش  سلول های سرتولی را فهرست وار بیان کند.

 ی سرتولی و الیدیگ را شرح دهدعوامل تنطیم کننده سلول هاو  اعمال سلول الیدیگ را فهرست وار بیان کند

 اعمال فیزیولوژیک  اصلی آندروژن را شرح دهیدو  مراحل اسپرماتوژنز و نقش هورمون را در این مورد بداند.

 نفش هورمون ها در رشد و نمو دستگاه تناسلی مونث را شرح دهد.

اعمال سلول های گرانولوزا و تکا را و  ارتباطات بین سلول های گرانولوزا و تکا و مراحل رشد و نمو فولیکول تخمدانی

 شرح دهد

 شرح دهد.و دیگر هورمونهایی جفتی اعمال اصلی استروژن ، پروژسترون و آندروژن ها را در زنان 

 وقایعی که در سیکل قاعدگی اتفاق می افتد و پایه فیزیولوژیک آنها را شرح دهد.



 رخ میدهد را توضیح دهد.تغییرات هورمونی که در زمان بلوغ و یائسگی در یک زن 

 

 حیطه روانی حرکتی حیطه عاطفی حیطه شناختی پیامدهای یادگیری : 

   

 روش های تدریس

       نمایش عملی      سخنرانی توسط دانشجو    سخنرانی و تدریس توسط استاد

    کارگاه آموزشی PBL( (یادگیری مبتنی بر حل مسئله      پرسش و پاسخ

  (TBL)یادگیری مبتنی بر تیم           بیمار شبیه سازی شده          گروهی بحث

    آموزش مجازی                     Bedside teaching ایفای نقش

    Project-Based Learning  یادگیری مبتنی برپروژه    Concept Map نقشه مفهومی  

 سایر ) لطفا قید نمایید ( : 

ضوابط آموزشی و 

سیاست های  

 مدیریتی کالس

 خالق دانشجویی ا           امتحانات        تکالیف کالسی         حضور و غیاب 

 سایر:

 : منابع اصلی درس

 آناتومی بالینی اسنل، آناتومی گری، بافت شناسی پایه جان کوییرا، جنین شناسی النگمنعلوم تشریحی: 

 تیتز، بیوشیمی  رضا محمدی ون شناسی دکترهارپر، هورم بیوشیمی 

 

 

 عناوین درس در هر دوره  برنامه

شماره 

 جلسه
 تاریخ ارائه عناوین کلی درس در هر جلسه 

ساعت 

 ارائه
 روش تدریس

مواد و وسایل 

 آموزشی 
 روش ارزشیابی*

1 

 آناتومی و جنین شناسی غدد درون ریز

  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

 مجازی آموزش

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ و 

 جسد، میکروسکوپ

1-4-5-6 

2 

 غدد درون ریزبافت شناسی 

  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، بحث 

، گروهی

 آموزش مجازی

ویدئو پروژکتور، 

وایت بورد، موالژ و 

 جسد، میکروسکوپ

1-4-5-6 

3 

 شروع جلسات بیوشیمی :

   و مکانیسم عملطبقه بندی هورمون ها 

سخنرانی، 

پرسش و 

آموزش  پاسخ،

 مجازی

 پاورپوینت 

 

4 
هورمون های هیپوتاالموس هیپوفیز و 

   اختالالت مربوطه
سخنرانی، 

پرسش و 

آموزش  پاسخ،

  یا نهیچند گز پاورپوینت ا



 مجازی

5 

و هورمون های تیروئید و پاراتیروئید 

 اختالالت مربوطه
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، آموزش 

 مجازی

  یا نهیچند گز وینت پاورپ

6 

  آدرنال  و مدوالی هورمون های قشر

 اختالالت مربوطه
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، آموزش 

 مجازی

  یا نهیچند گز پاورپوینت

7 

هورمون های جنسی زنانه و مردانه و 

 اختالالت مربوطه
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، آموزش 

 مجازی

  یا نهیچند گز پاورپوینت 

8 

ای پانکراس و اختالالت هورمون ه

 مربوطه
  

سخنرانی، 

پرسش و 

پاسخ، آموزش 

 مجازی

  یا نهیچند گز پاورپوینت

9 
 : فیزیولوژی غدد شروع جلسات 

 مباني ومقدمه فيزيولوژي غدد درون ريز

 

  

و  يسخنران

توسط  سيتدر

 استاد

 MCQ آزمون  ناريوب-نتيپاورپو

10 
توسط  هيپوفيز قدامي و کنترل آنها  يهورمون ها

 پوتالموسيه

 

 

و  يسخنران

توسط  سيتدر

 استاد

 MCQ آزمون ناريوب-نتيپاورپو

11 
   يخلف زيپوفيه يها هورمون

 
و  يسخنران

توسط  سيتدر

 استاد

 MCQ آزمون ناريوب-نتيپاورپو

12 
  هورمون تيروئيد

 

و  يسخنران

توسط  سيتدر
 استاد

 MCQ آزمون  ناريوب-نتيپاورپو

13 
   هورمون پاراتيروئيد

 

و  يسخنران

توسط  سيتدر

 استاد

 MCQ آزمون ناريوب-نتيپاورپو

14 
      1هورمون آدرنال 

 
و  يسخنران

توسط  سيتدر

 استاد

 MCQ آزمون ناريوب-نتيپاورپو

15 
                                             2هورمون آدرنال 

 

و  يسخنران

توسط  سيتدر
 استاد

 MCQ آزمون  ناريوب-نتيپاورپو

   هورمون پانکراس 16

و  يسخنران

توسط  سيتدر

 استاد

 MCQ آزمون ناريوب-نتيپاورپو

   هورمون جنسي مردانه 17
و  يسخنران

توسط  سيتدر

 استاد

 MCQ آزمون ناريوب-نتيپاورپو

   هورمون جنسي زنانه 18

و  يسخنران

توسط  سيتدر
 استاد

 MCQ آزمون  ناريوب-نتيپاورپو



 تاریخ امتحان پایان ترم: م: تاریخ امتحان میان تر

 : لطفا روش ارزشیابی  ) شماره مربوطه ذیل  (  به تفکیک  عناوین درس را در جدول فوق در ستون مربوطه قید گردد .* توجه 

 روش 

 ارزشیابی

  

 آزمون کتبی :   -1

 کوتاه پاسخ   (     -2گسترده پاسخ      -1الف : تشریحی )  

 ( صحیح  /غلط -3جورکردنی     -     2زینه ای چند گ -1ب :  عینی )   

 مصاحبه)شفاهی( - 4 انجام تکالیف  -3 مشاهده عملکرد )چک لیست( -2

 سایر ) لطفا قید نمایید ( - 7   آزمون )کوئیز( -   6 مشارکت کالسی -5

 امضاء :                                                                              تاریخ تکمیل فرم :                                                          

 


