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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:

 نگی عملكرد غدد درون ریز را در برقراري هومئوستاز توضيح دهد.چگو -1

 با انواع غدد درون ریز و هورمونهاي آنها اشنا شود. -2

 توضيح دهد.چگونگی ارتباط متقابل غدد درون ریز با یكدیگر و ارگانهاي دیگر بدن را  -3

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

 طبقه بندي هورمون ها و ساختار آنها را بيان کند. -6

 اهميت هورمون هاي هيپوتاالموس، هيپوفيز، پانكراس، تيروئيد، فوق کليه، جنسی و هورمون هاي تنظيم کننده کلسيم را شرح دهد.-7

 در ایجاد هموستاز را بيان کند.نقش هورمون ها  -8

 اختالالت مرتبط با هورمون ها را توضيح دهد. -9

 نقش هورمون ها در کنترل کل تبادالت و نيازهاي بدن را بيان کند.-11

 حيطه عاطفی:

 در بحث هاي گروهی شرکت نماید.-1

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



 طرح سؤال ازمباحث قبلی-3درس بعدي  معرفی-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: 
 

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

 - تكاليف دانشجو:

 پایان ترم. آزمون کتبی در ميان ترم ونحوه ارزیابی دانشجو:

 جدول زمانبندی درس                  

 رئوس مطالب رديف

 هيپوفيز عوامل مرکزي )مراکز مختلف مغزي( و نقش آنها در فعاليت هورمونی هيپوتاالموس وبررسی  2

 انواع عملكرد هورمونی،انواع گيرنده هاي هورمونی و انواع پيامبرهاي ثانی براي هورمونهابررسی  1

، بررسی ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز ارتباط هيپوتاالموس با هيپوفيز خلفی.هورمون ضد ادراري ، هورمون اکسيتوسينبررسی  1

 مهار کننده هيپوتاالموسی قدامی.هورمونهاي آزاد کننده و هورمونهاي

بررسی هورمون رشد هيپوفيز قدامی.عوامل مؤثر در ترشح آن.اعمال رشد و نموي و اعمال متابوليک آن، بررسی هورمون پروالکتين  1

 هيپوفيز قدامی.عوامل مؤثر در ترشح آن.اعمال آن

 تيروئيد،قشر آدرنال و گونادها غده محيطی در مورد غده-هيپوفيز قدامی-بررسی محور کالسيک هيپوتاالموسی 5

بررسی ساختمان شيميایی هورمونهاي تيروئيد.توليد هورمونهاي تيروئيد توسط سلولهاي فوليكوالر، بررسی عملكرد درون سلولی و  6

 اعمال عمومی هورمونهاي تيروئيد

رسی عملكرد هورمونهاي قشر آدرنال به ویژه بررسی ساختمان شيميایی هورمونهاي قشر آدرنال و عوامل مؤثر در ترشح کورتيزول، بر 7

 کورتيزول

بررسی هورمونهاي گونادها .سيكل تخمدانی و ارتباط آن با سيكل رحمی، بررسی عملكرد هورمونی جفت و تغييرات هورمونی و  8

 فيزیولوژیک در بارداري

 بررسی هورمونهاي پانكراس.عومل موثر در ترشح آنها.اعمال آنها 2

 آناتومی غدد درون ریز و عروق و اعصاب انهاتدریس  20

 بررسی بافت غدد درون ریز 22

 طبقه بندي هورمون ها و ساختمان شيميایی آنها 21

 هورمون هاي هيپوتاالموس و هيپوفيز خلفی و قدامی 21

 هورمون هاي پانكراس )هورمون هاي اندوکرینی جزایر النگرهانس( 21

 هورمون هاي تيروئيدي 25



 هورمون هاي آدرنال )بخش قشري و مرکزي( 26

 هورمون هاي جنسی )آندروژن ها، پروژستين ها و استروژن ها( و هورمون هاي تنظيم کننده کلسيم 27
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  2118هال 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

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