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 آنمكانيسمهاي عملكردي ساختار کلی دستگاه غدد درون ریز  و آشنایی دانشجو با هدف کلی:
 

 پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود:در   اهداف اختصاصی:

 حيطه شناختی:

 محور استرس در انسان ، انواع استرس  وتاثيرات آن بر اندامهاي بدن را بيان وتوصيف نماید.-1

 با انجام آزمایش مناسب، عوامل موثر براسترسرا بيان و سنجش نماید. -2

 را بيان و سنجش نماید.با انجام آزمایش مناسب،فاکتورهاي تحت تاثير استرس -3

 ساختار غدد درون ریز مانند پانكراس،آدرنال و....... فراگيرد-4

 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي گروهی شرکت نماید.-1

 در مورد مباحث مطرح شده در کالس مطالعه نموده و با همكالسان خود بحث و گفتگو نماید.-2

 دهد.انجام و در مهلت تعيين شده تكاليف خود را به دقت -3

 پس از یادگيري هر موضوع جدید، بتواند جایگاه آن را نسبت به یادگيري موضاعات قبلی مشخص نماید.-4

 

 :مهارتیحيطه 

 را بر روي ماکت ها و جسد تشخيص دهد اندام هاموقعيت -1

 انواع بافت ها را بتواند در زیر ميكروسكوپ تشخيص دهد -2

 آزمایشات مربوطه را بصورت گروهی انجام دهد. -3

 بتوانددرموضوعات مرتبط به طراحی آزمایش بپردازد.-4

 وسایل آزمایشگاهی مانندگلوکومتر، فشارسنج،... با مهارت و صحيح بكارببرد. -5
 

 طرح سؤال ازمباحث قبلی-3معرفی درس بعدي -2. حضوروغياب 1استاد: فعاليت



 (.روشی را که با هدف هاي آموزشی و ویژگيهاي فراگيران بيشتر تناسب دارد).و ..... ایفاي نقشپرسش و پاسخ، سخنرانی، شيوه تدریس: 

 ویدئو، پرژکتور، اورهد، وایت برد. وسایل کمک آموزشی: 
 

 شرکت در جلسات کالسی و طرح سؤال در مواردي که براي وي مورد ابهام است.-1چگونگی فعاليت دانشجو:

 - دانشجو:تكاليف 

 پایان ترم. شفاهیآزمون  نحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندي درس                  

 رئوس مطالب رديف

 بررسی اثرات استرس ترس برفشارخون و قندخون در انسان 4

 تدریس آناتومی غدد درون ریز 9

 بررسی موقعيت آناتوميكی و عروق و اعصاب انها 3

 هيپوفيز و غده آدرنال در زیر ميكروسكوپبررسی بافت  1

 بررسی بافت تيروئيد و پاراتيروئيد در زیر ميكروسكوپ 5
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- Sadler T.W. Longman's medical embryology; 2015. 

  2112هال چاپ-کتاب فيزیولوژي گایتون -

 تألیف دکتر بهرام الهی   استخوان شناسی

 تألیف دکتر بهرام الهی   آناتومی تنه

 ترجمه دکتر رضا شیرازی......... جلد اول تنه 2102 تألیف ریچارد اسنل   آناتومی بالینی

 جلد اول تنه ترجمه دکتر رضا شیرازی ..... 2102تألیف ریچارد درک  برای دانشجویان(آناتومی گری )
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