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تاریخ

جلسه

جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی
 :شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)
 -1داًشجَ بب تَجِ بِ سخٌراًی ارائِ شذُ ٍ بب
هطبلعِ هٌببع اصلی درس دقیقب ببیذبتَاًذ

(جلؼِ اٍل)

هقذهِ َّسهَى ؿٌاػی



روش یاددهی
یادگیری

تَسط استبد بب
استفبدُ از ٍیذیَ

 -2سٍؿْای هختلف تٌظین ؿیویایی فؼالیت ّای
ػلَلی ( اتَکشیي  ،پاساکشیي ٍ اًذٍکشیي ) سا ؿشح دّذ

ٍایت برد ّوراُ

تقسین بٌذی کٌذ

آموزشی

وزمان

ودرصد آن

ارائِ سخٌراًی

پرٍزکتَر ٍ

َّ -3رهَى ّب را بر اسبس سبختبر شیویبیی

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی

بب پرسش ٍ

ٍیذیَ پشٍطکتَس،کاهپیَتش
،تختِ ٍایت بشد،هاطیک
ٍایت بشد

پبسخ از
داًشجَیبى ٍ
بحث گرٍّی

ٍ -1یظگیْای َّسهًَْای ًاهحلَل دس آب ٍ هحلَل دس
آب سا رکش ًوایذ
 -2اًَاع سػپتَسّای َّسهًَی سا بش اػاع جایگاُ
(جلؼِ اٍل)

ػلَلی آًْا رکش ًوایذ
 -3اًَاع سػپتَسّای غـایی سا ًام ببرشد ٍ سٍؽ اًتقرال
پیام دس ّش گشٍُ سا ؿشح دّذ.

ارائِ سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از ٍیذیَ
پرٍزکتَر ٍ
ٍایت برد ّوراُ
بب پرسش ٍ

ٍیذیَ پشٍطکتَس،کاهپیَتش
،تختِ ٍایت بشد،هاطیک
ٍایت بشد

پبسخ از
داًشجَیبى ٍ
بحث گرٍّی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهای – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهای یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ً -1حَُ اًتقبل پیبم تَسط رسپتَرّبی ّوراُ بب
پرٍتئیي ّبی  Gاثرات سن ٍبب ٍ سن سیبُ سرفِ بر
اى را شرح دّذ.
ٍ -2یژگی رسپتَرّبی دارای خبصیت گَاًیالت
(جلؼِ اٍل)

سیکالز را بب رکر هثبلی شرح دّذ.
 -3اًتقبل پیبم تَسط  ، IP3 ، cAMPدی اسیل
گلیسرٍل ٍ  cGMPرسپتَرّبی تیرٍزیي کیٌابزی

پرٍزکتَر ٍ
ٍایت برد ّوراُ
بب پرسش ٍ

 -4نحىه انتقال پیام تىسط رسپتىرهای درون سلىلی
را شرح دهد

هحَس ّیپَتاالهَع – ّیپَفیض ٍ
اختالالت آى
 -2ؿٌاخت کلی اص ػولکشد غذُ ّیپَتراالهَع داؿرتِ
باؿذ

ارائِ سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از

ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍزکتَر

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ٍ ٍایت برد

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ّوراُ بب پرسش

ٍایت برد

َّ -3سهًَْای هتشؿرحِ اص غرذُ ّیپَتراالهَع لحرا

ٍ پبسخ از

ؿیویایی ٍ ػولکشدی سا ؿٌاخت کاهل پیذا کٌذ

داًشجَیبى

بٌذی ػلَل ّای ّیپَفیض قذاهی سا ؿشح دّذ.
َّ -2سهًَْرررای تَلیرررذی اص ّرررش دػرررتِ ػرررلَل
ّیپَفیضقذاهی ًقؾ ّش کذام سا آؿٌا ؿَد.
َّ -3سهًَْای رخیشُ ؿذُ دس ّیپَفیض خلفری ٍ ًقرؾ
ّش کذام سا ًام ببشد.
 -1بیواسی دیابت بی هضُ سا ؿشح دّذ ٍ اًَاع بیواسی
دیابت بی هضُ سا ًام ببشد.
 -2تؼت هحشٍهیت اص آب ٍ ًقؾ آى س ؿٌاػائی اًرَاع
دیابت بی هضُ سا تؼشیف ًوایذ.

ٍیذیَ پشٍطکتَس،کاهپیَتش
،تختِ ٍایت بشد،هاطیک
ٍایت بشد

پبسخ از
بحث گرٍّی

 -1بخـْا ٍ قؼوتْای هختلف غذُ ّیپرَفیض ٍ تقؼرین

(جلؼِ
دٍم)

استفبدُ از ٍیذیَ

را شرح دّذ.

هطبلعِ هٌببع اصلی درس دقیقب ببیذبتَاًذ

(جلؼِ
دٍم)

تَسط استبد بب

داًشجَیبى ٍ

 -1داًشجَ بب تَجِ بِ سخٌراًی ارائِ شذُ ٍ بب

(جلؼِ
دٍم)

ارائِ سخٌراًی

ارائِ سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از

ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍزکتَر

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ٍ ٍایت برد

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ّوراُ بب پرسش

ٍایت برد

ٍ پبسخ از
داًشجَیبى
ارائِ سخٌراًی
تَسط استبد بب

ٍیذیَ

استفبدُ از

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ٍیذیَ پرٍزکتَر

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ٍ ٍایت برد

ٍایت برد

ّوراُ بب پرسش

ٍ پبسخ از
داًشجَیبى
 -1داًـجَ با تَجِ بِ ػخٌشاًی اسائِ ؿذُ ٍ با هطالؼِ
هٌابغ اصلی دسع دقیقا بایذبتَاًذ.
جلؼِ ػَم)

هحَس ّیپَتاالهَع – ّیپَفیض –
تیشٍئیذ
 -3هشاحل ػاخت َّسهًَْای اصلی تیشٍئیذ سا رکش
 -2ػاختاس بافتی غذُ تیشٍئیذ سا ؿشح دّذ.
کٌذ.

(جلؼِ
ػَم)

ّیپَفیض – تیشٍئیذ

از ٍیذیَ
پرٍزکتَر ٍ
ٍایت برد

 -1هکاًیؼن اثش داسٍّای ضذ تیشئیذ سا ؿشح دّذ.
 -2اًتقال َّسهَى ّای تیشٍئیذی دسخَى سا ؿشح دّذ.

استبد بب استفبدُ

 -1داًـجَ بایذ:بیواسی ّیپَتیشٍئیذیؼن سا تؼشیف کٌذ.
جلؼِ
چْاسم)

استبد بب استفبدُ

سخٌراًی تَسط

 -3چگًَگی کٌتشل فؼالیت غذُ تیشٍئیذ تَػط
ّیپَفیض ٍ ّیپَتاالهَع سا ؿشح دّذ.

اختالالت هحَس ّیپَتاالهَع–

سخٌراًی تَسط

 -2تفاٍت ّای ّیپَتیشٍئیذیؼن اٍلیِ ٍ ثاًَیِ سا بیاى
کٌذ
 -3ػلت ایجاد بیواسی ّاؿیوَتَ سا ؿشح دّذ.

از ٍیذیَ
پرٍزکتَر ٍ
ٍایت برد

سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از
ٍیذیَ پرٍزکتَر
ٍ ٍایت برد ٍ
بحث گرٍّی

 -1اًَاع ػلل ایجاد ّیپَتیشئیذیؼن سا ًام ببشد.
(جلؼِ
چْاسم)

ّ -2یپشتیشٍئیذیؼن سا تؼشیف کٌذ.
 -3تفاٍت ّیپشتیشٍئیذیؼن اٍلیِ ٍ ثاًَیِ سا رکش کٌذ.

سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از
ٍیذیَ پرٍزکتَر
ٍ ٍایت برد ٍ
بحث گرٍّی

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد،دستگبُ
الکترٍفَرز

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد،دستگبُ
الکترٍفَرز

 -1ػلت ایجاد بیواسی گشایَ سا ؿشح دّذ.
 -2چگًَگی اًجام ٍ کاسبشد تؼت ّای صیش سا بیاى کٌذ:
، Free T4 Index ، Free T4، Total T4
Iodine uptake، TSH

(جلؼِ
چْاسم)

استفبدُ از

 -3تغییشات هیضاى ػشهی Free ، Free T4 ، T4
 TSH ، T4 Indexسا دس اًَاع هختلف ّیپَ ٍ
ّیپشتیشٍئیذیؼن ؿشح دّذ.

 -1داًـجَ بایذ:ػاختاس بافتی غذُ آدسًال سا ؿشح دّذ
 -2ػاختاس بافتی بخؾ قـشی غذُ آدسًال سا ؿشح دّذ

(جلؼِ
پٌجن)

سخٌراًی
تَسط استبد بب

هحَس ّیپَ تاالهَع – ّیپَفیض –
کَستکغ آدسًال
بیاى کٌذ

ً -3حَُ بیَػٌتض َّسهًَْای بخؾ قـشی آدسًال سا

ٍیذیَ پرٍزکتَر
ٍ ٍایت برد ٍ
بحث گرٍّی

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد،دستگبُ
الکترٍفَرز

سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از

ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍزکتَر

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ٍ ٍایت برد

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ّوراُ بب پرسش

ٍایت برد

ٍ پبسخ از

...

داًشجَیبى
سخٌراًی

ً -1قؾ فیضیَلَطیک َّسهًَْای آلذٍػتشٍى ،
کَستیضٍل سا بیاى کٌذ.

(جلؼِ
پٌجن)

 -2ػَاهل کٌتشل کٌٌذُ تشؿح آلذٍػتشٍى سا ًام ببشد.
ً -3حَُ کٌتشل تشؿح آلذٍػتشٍى تَػط ػیؼتن سًیي
– آًظیَتاًؼیي سا ؿشح دّذ.

تَسط استبد بب
استفبدُ از

ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍزکتَر

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ٍ ٍایت برد

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ّوراُ بب پرسش

ٍایت برد

ٍ پبسخ از
داًشجَیبى

ً -1حَُ کٌتشل کَستیضٍل تَػط هحَس ّیپَفیض –
ّیپَتاالهَع سا ؿشح دّذ.
 -2تغییشات ؿباًِ سٍصی َّسهَى  ACTHکَستیضٍل سا

(جلؼِ
پٌجن)

ؿشح دّذ.
 -3هتابَلیضم آلذٍػتشٍى ٍ کَستیضٍل دس کبذ سا ؿشح
دّذ.

لؼِ ؿـن)

اختالالت بخؾ قـشی ادسًال ٍ

 -1داًـجَ بایذ:تؼت هْاسی دگضاهتاصٍى ٍ

سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از

ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍزکتَر

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ٍ ٍایت برد

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ّوراُ بب پرسش

ٍایت برد

ٍ پبسخ از
داًشجَیبى

سخٌراًی تَسط

ٍیذیَ پرٍژکتَر،کبهپیَتر

َّسهًَْای بخؾ هشکضی آدسًال
ٍ اختالالت آى

کاسبشد آى سا ؿشح دّذ.
 -2تفاٍت بیواسی کَؿیٌگ ٍ ػٌذسم کَؿیٌگ
سا ؿشح دّذ.
 -3تغییشات َّسهًَْای  ٍ ACTHکَستیضٍل
دس بیواسی کَؿیٌگ ٍ ػٌذسم کَؿیٌگ ؿشح

دادُ ؿَد.
 -1بیواسی آدیؼَى ٍ ػالئن بالیٌی ٍ

استبد بب استفبدُ

،تختِ ٍایت برد،هبژیک ٍایت

از ٍیذیَ

برد

پرٍزکتَر ٍ
ٍایت برد ّوراُ
بب پرسش ٍ
پبسخ از
داًشجَیبى
سخٌراًی تَسط
استبد بب استفبدُ

آصهایـگاّی آى سا ؿشح دّذ.
(جلؼِ
ؿـن)

 -2اختالالت اسثی هؼیش بیَػٌتض کَستیضٍل ٍ
آلذٍػتشٍى ٍ اثشات بالیٌی آى سا ؿشح دّذ.
 -3هشاحل ػاخت آدسًالیي دس بخؾ هشکضی
آدسًال سا رکش کٌذ.

از ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍژکتَر،کبهپیَتر

پرٍزکتَر ٍ
ٍایت برد ّوراُ

،تختِ ٍایت برد،هبژیک ٍایت
برد

بب پرسش ٍ
پبسخ از
داًشجَیبى
سخٌراًی تَسط

 -1کاتابَلیؼن آدسًالیي ٍ هحصَالت حاصل اص
آى سا بیاى ًوایذ.
(جلؼِ
ؿـن)

ً -2قؾ فیضیَلَطیک آدسًالیي سا ؿشح دّذ.
 -3اهمیت اندازه گیری  VMAرا شرح

دهد.

استبد بب استفبدُ
از ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍژکتَر،کبهپیَتر

پرٍزکتَر ٍ
ٍایت برد ّوراُ

،تختِ ٍایت برد،هبژیک ٍایت

بب پرسش ٍ

برد

پبسخ از
داًشجَیبى
سخٌراًی
 -1داًـجَ بایذَّ:سهًَْای کٌتشل کٌٌذُ فؼفش ٍ

(جلؼِ
ّفتن)

(جلؼِ
ّفتن)

پاساتیشٍئیذ ٍ هتابَلیؼن فؼفش ٍ
کلؼین ٍ اختالالت هشبَطِ

کلؼین سا ًام ببشد.
 -2ػاختاس َّسهَى  PTHچگًَگی کٌتشل تشؿح
 PTHسا ؿشح دّذ.

تَسط استبد بب
استفبدُ از
ٍیذیَ پرٍزکتَر
ٍ ٍایت برد
ّوراُ بب پرسش

ً -3حَُ کٌتشل غلظت کلؼین ٍ فؼفش تَػط  PTHسا

ٍ پبسخ از

ؿشح دّذ.

داًشجَیبى

ً -1حَُ کٌتشل غلظت کلؼین ٍ فؼفش تَػط فشم فؼال
ٍیتاهیي  Dسا ؿشح دّذ.

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد

سخٌراًی

ٍیذیَ

تَسط استبد بب

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ً -2حَُ کٌتشل غلظت کلؼین ٍ فؼفش تَػط َّسهَى
کلؼی تًَیي سا ؿشح دّذ.
-3چگًَگی تبذیل ٍیتاهیي  Dبِ فشم فؼال سا ؿشح
دّذ.

استفبدُ از

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ٍیذیَ پرٍزکتَر

ٍایت برد

ٍ ٍایت برد
ّوراُ بب پرسش
ٍ پبسخ از
داًشجَیبى

 -1ػلل ایجاد ّیپَپاساتیشٍئیذیؼن سا ًام ببشد.
 -2تغییشات  ، PTHغلظت کلؼین ٍ فؼفش ػشم دس
(جلؼِ
ّفتن)

ّیپَپاساتیشٍئیذیؼن سا ؿشح دّذ.
 -3ػلل ایجاد ّیپَپاساتیشٍئیذیؼن سا ًام ببشد.
-4تغییشات  ، PTHغلظت کلؼین ٍ فؼفش ػشم دس
ّیپشپاساتیشٍئیذیؼن سا ؿشح دّذ.

سخٌراًی
تَسط استبد بب
استفبدُ از

ٍیذیَ

ٍیذیَ پرٍزکتَر

پرٍژکتَر،کبهپیَتر

ٍ ٍایت برد

،تختِ ٍایت برد،هبژیک

ّوراُ بب پرسش

ٍایت برد

ٍ پبسخ از
داًشجَیبى

 -1داًـجَ بایذ:اًَاع َّسهًَْای هتشؿحِ اص تخوذاى ٍ
ًقؾ ّش کذام دس فیضیَلَطی بذى
(جلؼِ
ّـتن)

هحَس ّیپَتاالهَع ّیپَفیض
تخوذاى  ،سحن  ،بیضِ ٍ
ؿیوی حاهلگی ٍ جفت

 -2تؼشیف ٍ ػلل ایجاد ٍ Hirsutism
Virilization

ً -3قؾ َّسهًَْای اػتشٍطى ٍ FSH ، LH ،
پشٍطػتشٍى دس تٌظین دٍساى تخوک گزاسی ٍ ًاصایی ّای
قبل ٍ بؼذ اص َّسهَى ّای هتشؿحِ اص بیضِ ّا ٍ ًقؾ
ّش کذام دس فیضیَلَطی.

ػخٌشاًی تَػط
اػتاد با اػتفادُ
اص ٍیذیَ پشٍصکتَس
ٍ ٍایت بشد ّوشاُ
با پشػؾ ٍ پاػخ
اص داًـجَیاى

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد

ً -1قؾ َّسهًَْای  FSH ، LHبش سٍی بیضِ ّا
 -2آؿٌایی با َّسهًَْای هتشؿحِ اص جفت ٍ ًقؾ آى

(جلؼِ
ّـتن)

دس طَل دٍساى باسداسی
 -3آؿٌایی با َّسهًَْای هتشؿحِ اص غذد هختلف

جٌیي ٍ ًقؾ فیضیَلَطیک ّش کذام.

 -1معرفی منشاء تىلید هر کدام از هىرمىنهای

(جلؼِ
ّـتن)

جفت.

 -1داًـجَ بایذ:تؼشیف ٍ تـشیح جضایش الًگشّاًغ
دسپاًکشاع بؼٌَاى غذد داخلی.
(جلؼِ
ًْن)

ترشحبت َّرهًَی پبًکراس–
هعذُ-رٍدُ

 -2آؿٌایی با َّسهًَْای هتشؿحِ اص پاًکشاع ٍ ًقؾ
فیضیَلَطیک ّش کذام.
 -3آؿٌایی با َّسهَى ّای هتشؿحِ اص هؼذُ ٍ ًقؾ
فیضیَلَطیک ّش کذام.

ػخٌشاًی تَػط
اػتاد با اػتفادُ
اص ٍیذیَ پشٍصکتَس
ٍ ٍایت بشد ّوشاُ
با پشػؾ ٍ پاػخ
اص داًـجَیاى

ػخٌشاًی تَػط
اػتاد با اػتفادُ
اص ٍیذیَ پشٍصکتَس
ٍ ٍایت بشد ّوشاُ
با پشػؾ ٍ پاػخ
اص داًـجَیاى

ػخٌشاًی تَػط
اػتاد با اػتفادُ اص
ٍیذیَ پشٍصکتَس ٍ
ٍایت بشد ّوشاُ با
پشػؾ ٍ پاػخ اص
داًـجَیاى

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت برد،هبژیک
ٍایت برد

ٍیذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت
برد،هبژیک ٍایت
برد

 -1آؿٌایی با َّسهًَْای هتشؿحِ اص سٍدُ ٍ ًقؾ
(جلؼِ
ًْن)

فیضیَلَطیک ّش کذام.
 -2ؿشح بیواسی Zollinger – Elison

ػخٌشاًی تَػط
اػتاد با اػتفادُ اص
ٍیذیَ پشٍصکتَس ٍ
ٍایت بشد ّوشاُ با
پشػؾ ٍ پاػخ اص
داًـجَیاى

ٍ :یذیَ
پرٍژکتَر،کبهپیَتر
،تختِ ٍایت
برد،هبژیک ٍایت
برد

