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 - علوم آزمایشگاهی کارشناسی  حصیلی:ت یرشتهو مقطع      علوم آزمایشگاهی گروه آموزشی:  پیراپزشکی دانشکده:

مصطفی مرادی  دکترنام و نام خانوادگی استاد:   99-99اول نیمسال :  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی               ناپیوسته

 سرابی

   نظری  د:نوع واح   1       تعداد واحد:                    اسیهورمون شن      :نام واحد درسی

 2بیوشیمی پزشکی  یش نیاز:پ

 پزشکیپیرادانشکده  مکان برگزاری: 11-11چهار شنبه  زمان برگزاری كالس:

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  سرابی مرادیدکتر  مسئول درس: نفر 21 تعداد دانشجویان:

 سرابیمصطفی مرادی  دکتر

 11-12سه شنبه و  9-11چهارشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

اختالالت هورمونی یکی از شایع ترین و خطرناک ترین اختالالت در انسان هستند. از آنجا که این اختالالت 

هورمونها، ساختمان ذا آشنایی با هورمونی می توانند متابولیسم بافت های مختلف بدن را تحت تاثیر قرار دهند، ل

 مکانیسم عمل آنها و اختالالت هورمونی برای دانشجویان رشته علوم ازمایشگاهی ضروری است

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

در حد یک کارشننا  آزمایشنگاه تواننایی الزم بنرای انجنام بتوانند  باندانشجوپس از پایان مباحث هورمون شناسی 

 کسب نمایندو نکات مربوط به تغییرات بالینی را آزمایشات هورمونی 

 

 

 

 

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید)بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافتقسیم شدن به اجزای اختصاصیقابل  اهداف بینابینی دهد.

 بطور کلی در این دوره و طی این در  دانشجو باید بتواند به اهداف زیر دسترسی پیدا نماید

هدف   یو نحوه اثر هورمون ها بر سلولها ییایمیوشیساختار ب یبررس دانشجو  بتواند درک مناسبی از -

 .داشته باشد

و  نیانسول یکنترل قند خون توسط هورمونها یها سمیمکان بتواند به درک مناسبی ازدانشجو  -

 کند. دایپ ییاز اختالل عملکرد هورمونها آشنا یناش یها یماریگلوکاگون و ب

 آشنا شود. دیروئیو فسفر و انواع اختالالت غده ت میکننده کلس میتنظ یهورمونهابا  -
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غده و  دو نینحوه ارتباط ا و زیپوفیه و پوتاالمو یدرک مناسبی از ساختمان غده هواند دانشجو بت -

 داشته باشد.دو غده  نیا یهورمونها ییایمیساختار ش

عملکرد  یو تستها دیروئیغده ت یهایماری، ب دیروئیت ی، کنترل ترشح هورمونها سمیساختار ، متابول   -

   را تجزیه و تحلیل نماید. دیروئیت

 آشنا شود.، هورمون ها و اختالالت آن    غده فوق کلیهو مرکزی  یعملکرد قسمت قشر  با -

ترشح و نقش آنها  میتنظ و چگونگی یجنس یدرک مناسبی از مراحل سنتز هورمونهادانشجو به  -

 برسد. 

-   

 

 های تدریس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزی شده  سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

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

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 پیدا نمودن جواب برای مسائل مطرح شده در جلسه کال  -

 صر در کال  ارائه می شوندپیدا نمودن جواب برای مسائلی که بعنوان تحقیق کالسی خیلی مخت -

 

 وسایل كمک آموزشی:  

   پروژکتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

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

 

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد51آزمون پایان ترم   نمره درصد 51آزمون میان ترم 

 نمره درصد 1شرکت فعال در کال      نمره صددر 1انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی           ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد
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 :ببرید()لطفا نام : منابع پیشنهادی برای مطالعه

 edition, Philadelphia thDevlin T, Text book of biochemistry, 7-2011 :منابع انگلیسی -

edition, 2012 thHarper’s Illustrated Biochemistry, 29 

 چاپی 

 

 اینترنتی 

 
 

 منابع فارسی:
 بیوشیمی دولین )برای مطالعه بیشتر( -: بیوشیمی هارپر چاپی 

 دیویدسون -هنری 

 
 

 تیاینترن 

 

 

 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 و چگونگی ی پروتئینیساختمان هورمونها 3/7/89 1

 عمل آنها )تشریح انواع پیامبرهای ثانویه(

 سرابی مرادیمصطفی 

ساختمان هورمونهای استروئیدی و چگونگی  01/7/89 2

 عمل آنها 

 سرابی مرادی مصطفی

تیروئید و  –هیپوفیز  -محور هیپوتاالمو  07/7/89 3

 اختالالت آن

 سرابی مصطفی مرادی

قشر فوق  –هیپوفیز  -محور هیپوتاالمو  42/7/89 4

 کاتکول آمین ها –کلیه 

 سرابی مصطفی مرادی

 مصطفی مرادی سرابی گونادها و اختالالت آن 0/9/89 5

مونهای درگیر روو ه شیمی حاملگی و جفت 9/9/89 6

 در شیر سازی

 سرابی مصطفی مرادی

 مصطفی مرادی سرابی هورمونهای دستگاه گوارش و پانکرا  44/9/89 7

هیپوگلیسمیا  وتغییرات قند خون و هورمون  48/9/89 8

 گلوکاگون و انسولین  

 مصطفی مرادی سرابی

 


