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 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 بیوشیمی بالینی دکترای تخصصصیدانشجویان  مخاطبان: شناسی هورمون  عنوان درس:

 3-1دوشنبه ها  ساعت پاسخگویی به سئواالت فراگیر: واحد 2از  واحد 2 :تعداد واحد: )یا سهم استاد از واحد(

-10دوشنبه ساعت  :زمان ارائه درس: )روز، ساعت و نیمسال تحصیلی(

 97-96نیمسال اول  12

 دکتر زهره رحیمی مدرس:

  -درس و پیش نیاز:

 

 پاتوفیزیولوژی هورمونهای ترشح شده توسط بدنساختمان، عملکرد و بررسی  :هدف کلی درس

 )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات:

 رسپتورهای هسته ای بررسی-1

 رسپتورهای سطح سلول بررسی -2

  زهورمونهای هیپوفیو هیپوتاالموس هورمون هایعملکرد  وساختمان  بررسی -3

 زهورمونهای هیپوفی  هیپوتاالموس هورمون هایپاتوفیزیولوژی  بررسی -4

 هورمونهای تیروئیدی لکردعم وساختمان  بررسی -5

 پاتوفیزیولوژی هورمونهای تیروئیدی بررسی -6

 پاراتیروئیدمرتبط با هورمونهای عملکرد  وساختمان بررسی  -7

 پاراتیروئیدمرتبط با هورمونهای پاتوفیزیولوژی بررسی  -8

 هورمونهای بخش قشری فوق کلیهعملکرد  و ساختمانبررسی  -9

 هورمونهای بخش قشری فوق کلیهپاتوفیزیولوژی بررسی  -10

 هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیهعملکرد  وساختمان  بررسی -11

 هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیهپاتوفیزیولوژی  بررسی -12

 هورمونهای جنسیعملکرد  و ساختمانبررسی  -13
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 هورمونهای جنسیپاتوفیزیولوژی  بررسی-14

 گوارشهورمونهای پانکراس و لوله عملکرد  وساختمان بررسی  -15

 گوارشهورمونهای پانکراس و لوله پاتوفیزیولوژی بررسی  -16

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 هورمونهای استروئیدی وتیروئیدیهسته ای وعملکرد رسپتورهای مان ساختبررسی  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:

 عملکرد و تنظیم رسپتورهای هسته ای بررسی-1

.apoptosisآشنایی با نقش هورمونهای استروئیدی در -2

 و عملکرد رسپتورهای سطح سلول ساختمانبررسی  :جلسه دومهدف کلی 

 اهداف ویژه جلسه دوم:

 ساختمان و عملکرد رسپتورهای سطح سلولبررسی -1

 نقش سموم در مهار عملکرد رسپتورهای سطح سلول بررسی  -2

 ز هیپوفی هورمونهایازهیپوتاالموسفاکتورهای آزاد شونده عملکرد  وساختمان  بررسی :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

و هورمونهای  دنوهیپوفیزونوروهیپوفیز(آ -)هیپوتاالموس هیپوفیز –محورهیپوتاالموس  هورمونهای آشنایی دانشجویان با-1

 ترشح شده از هیپوفیز پیشین

     واکسی توسین ADHآشنایی دانشجویان با هورمونهای -2

 زهیپوفی هورمونهایهیپوتاالموسهورمونهای  پاتوفیزیولوژی بررسی: چهارمهدف کلی جلسه 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:       

 زهیپوفی هورمونهایهیپوتاالموسهورمونهای اختالالت ترشح آشنایی دانشجویان با -1
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و تستهای  زهیپوفی هورمونهایهیپوتاالموسهورمونهای اختالالت ترشح مرتبط با آشنایی دانشجویان با بیماریهای -2

 تشخیصی آنها

 یمارند مورد ببررسی چ -3

 هورمونهای تیروئیدیعملکرد  وساختمان  بررسی: پنجمهدف کلی جلسه 

 :پنجماهداف ویژه جلسه        

 آشنایی دانشجویان با نحوه سنتز و ترشح هورمونهای تیروئیدی -1

 تیروئیدی هورمون هایعملکرد  آشنایی دانشجویان با-2

 مرتبط با آن بیماریهایت ترشح هورمون های تیروئید و اختالال بررسی: ششمهدف کلی جلسه 

 :ششماهداف ویژه جلسه        

 ت ترشح هورمون های تیروئیداختالالآشنایی دانشجویان با -1

 این بیماریها یتشخیص تستهایو آشنایی دانشجویان با بیماریهای تیروئید-2

 یمارند مورد ببررسی چ -3

 پاراتیروئید هورمونهای مرتبط باعملکرد  وساختمان بررسی  -: هفتمهدف کلی جلسه 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 و کلسی تونین D ویتامین ،هورمون پاراتورمون ساختمان آشنایی دانشجویان با  -1

  پاراتیروئید هورمونهای مرتبط باعملکرد  آشنایی دانشجویان با -2

 پاراتیروئید هورمونهای مرتبط باپاتوفیزیولوژی بررسی  -: هشتمهدف کلی جلسه 
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 :شتمهاهداف ویژه جلسه 

 و کلسی تونین D ویتامین ،هورمون پاراتورمون  ت ترشحاختالالآشنایی دانشجویان با -1

 و نحوه تشخیص آنها بیماریهای مرتبط با غدد پاراتیروئید و متابولیسم کلسیم و فسفات آشنایی دانشجویان با -2

 یمارند مورد ببررسی چ -3

 هورمونهای بخش قشری فوق کلیهعملکرد  وساختمان بررسی : نهمهدف کلی جلسه 

 :نهماهداف ویژه جلسه 

 هورمونهای بخش قشری فوق کلیه نحوه بیوسنتز آشنایی دانشجویان با -1

 هورمونهای بخش قشری فوق کلیه عملکرد آشنایی دانشجویان با -2

 هورمونهای بخش قشری فوق کلیهپاتوفیزیولوژی  بررسی: دهمهدف کلی جلسه 

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 هورمونهای بخش قشری فوق کلیه اختالالت ترشح آشنایی دانشجویان با -1

 و تستهای تشخیصی آنها هورمونهای بخش قشری فوق کلیه الالت ترشحبیماریهای مرتبط بااخت آشنایی دانشجویان با -2

 یمارند مورد ببررسی چ -3

 هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیهعملکرد  وساختمان بررسی :  یازدهمهدف کلی جلسه  

 :یازدهم اهداف ویژه جلسه

 هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیه نحوه بیوسنتز آشنایی دانشجویان با -1

 فوق کلیه مرکزیهورمونهای بخش  عملکرد آشنایی دانشجویان با -2

 هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیهپاتوفیزیولوژی بررسی :  دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهم اهداف ویژه جلسه

 هورمونهای بخش مرکزی فوق کلیه اختالالت ترشح آشنایی دانشجویان با -1

 و تستهای تشخیصی آنها فوق کلیه مرکزیهورمونهای بخش  بیماریهای مرتبط با اختالالت ترشح آشنایی دانشجویان با -2
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 یمارند مورد ببررسی چ -3

 هورمونهای جنسیعملکرد  وررسی ساختمان ب:  سیزدهمهدف کلی جلسه 

 :سیزدهم اهداف ویژه جلسه

 هورمونهای جنسی نحوه بیوسنتز آشنایی دانشجویان با -1

  جنسیهورمونهای  عملکرد آشنایی دانشجویان با -2

 پاتوفیزیولوژی هورمونهای جنسیررسی ب:  چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :هاردهمچ اهداف ویژه جلسه

 و تستهای تشخیصی جنسیهورمونهای  رشحاختالالت ت آشنایی دانشجویان با -1

 ی و نا باروریبررسی تستهای تشخیصی بارور -3

  یمارند مورد ببررسی چ -3

 هورمونهای پانکراس و لوله گوارشعملکرد  وبررسی ساختمان : پانزدهمهدف کلی جلسه 

 :پانزدهم اهداف ویژه جلسه

 پانکراس و لوله گوارشهورمونهای  نحوه بیوسنتز آشنایی دانشجویان با -1

 پانکراس و لوله گوارشهورمونهای  عملکرد آشنایی دانشجویان با -2

 پاتوفیزیولوژی هورمونهای پانکراس و لوله گوارش بررسی: شانزدهمهدف کلی جلسه 

 :شانزدهم اهداف ویژه جلسه

 پانکراس و لوله گوارشهورمونهای  اختالالت ترشح آشنایی دانشجویان با -1

 و تستهای تشخیصی پانکراس و لوله گوارشهورمونهای  بیماریهای مرتبط با اختالالت ترشح آشنایی دانشجویان با -2

 یمارند مورد ببررسی چ -3
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 در پایان دانشجو قادر باشد:

  را شرح دهد. قش آنها در سیگنالینگنهسته ای و رسپتورهای  1-1

سطح سلول و نقش آنها در سیگنالینگ و پیامبران ثانویه آنها را توضیح داده و اثر سموم بر روی این انواع رسپتورهای -2-1

 رسپتورها را بداند.

هیپوفیز را نام برده و عملکرد هورمونهای ترشح شده از آدنو هیپوفیز و نوروهیپوفیز را  -هورمونهای محور هیپوتاالموس-3-1

 هدتوضیح د

را بداند و بتواند بر اساس عالئم بالینی و ویژگیهای بیوشیمیایی  هیپوفیز -هورمونهای محور هیپوتاالموسپاتوفیزیولوژی  4-1

 بیماری آنها را توضیح دهد. بیماران

 د و نحوه تنظیم ترشح این هورمونها را توضیح دهد ساختمان و عملکرد هورمونهای تیروئیدی را بدان-5-1

 را شناخته و برمبنای عالئم بالینی و بیوشیمیایی این بیماریها را تشخیص دهد. تیروئیدمرتبط با هورمون های بیماریهای  -6-1

در تنظیم متابولیسم کلسیم، فسفات نقش آنها  کلسی تونین و و Dعملکرد هورمون مترشحه از غدد پاراتیروئید و ویتامین  -7-1

 بشناسد.و منیزیم را 

بیماریهای مرتبط با اختالالت کلسیم و فسفات را شناخته و بر مبنای پارامترهای بیوشیمیایی این اختالالت را تشخیص  -8-1

 دهد.

عملکرد هورمونهای آلدوسترون، کورتیزول و آندروژنهای ترشح شده از بخش قشری فوق کلیه و تنظیم ترشح این -1 -9

 هورمونها را بداند. 



 

7 
 

را بشناسد و تستهای تشخیصی این بیماریها  ی بخش قشری فوق کلیههورمونهاط با اختالل در ترشح بیماریهای مرتب -1 -10

 راشرح داده و برمبنای عالئم بالینی و پارامترهای بیوشیمیایی این اختالالت را تشخیص دهد.

کاتابولیسم ای ترشح شده از بخش مرکزی فوق کلیه و نحوه تنظیم ترشح این هورمونها را بداند و عملکرد کاتکول آمینه-11-1

 دهد.این هورمونها را شرح 

 تشخیص دهد.گیهای بالینی و بیوشیمیایی ژرا برمبنای ویایکاتکول آمینهبیماریهای مرتبط با اختالل در ترشح  -12-1

ساختار و عملکرد گناد را شرح داده و -هیپوفیز -نحوه تنظیم ترشح هورمونهای جنسی از طریق محور هیپوتاالموس -13-1

 دهد. توضیحرا در زنان و مردان هورمونهای جنسی 

 رابشناسد و عوامل موثر در ناباروری را شرح دهد. ی جنسیهورمونهاترشح  در بیماریهای مرتبط با اختالل -14-1

 .سدنابشرا ساختار انسولین، گلوکاگن و هورمونهای مترشحه از لوله گوارش و عوامل موثر در ترشح این هورمونها  -15-1

رهای بیوشیمیایی و عالئم بالینی این ناسد و بر اساس پارامتی مترشحه از پانکراس را بشهورمونهابیماریهای مرتبط با  -16-1

 بیماریها را تشخیص دهد.

 

 

 منابع:

1. Text book of Tietz: 2017 

2. Henry,s: Clinical Diagnosis and Management by 

Laboratory Methods: 2017 

 1393هورمون شناسی: زهره رحیمی  .3
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 ، بررسی مقاالت جدید و بحث گروهیبردسالید های پاورپوینت و نگارش بر روی وایت ااستفاده از  روش تدریس:

 وایت برد -ویدیو پروژکتور وسایل آموزشی:

 

 سنجش و ارزشیابی

سهم از نمره کل  روش آزمون

 )برحسب درصد(

 ساعت تاریخ

     کوئیز

   درصد 40 امتحان تشریحی آزمون میان ترم

   درصد 40 امتحان تشریحی آزمون پایان ترم

و  ، بحث گروهیسمینار حضور فعال در کالس

 ترجمه کتاب

   درصد 20

 

 حضور به موقع و منظم در کالس  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

     دکتر زهره رحیمی نام و امضای مدیر گروه:                                         دکتر زهره رحیمینام و امضای مدرس:  

 دانشکده:EDO نام و امضای مسئول  

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال:                                                 26/6/97تاریخ تحویل:

 دکتر زهره رحیمیخیر                           تایید مدیر گروه و امضا:                 *آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده:       بله 
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 جدول و زمانبندی درس

 روزو ساعت جلسه:

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

 

 


