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واحدي)2ساعتی براي یک درس 2جلسه ي 17(براي یک دوره درس کامل، براي مثال:  

بیوشیمیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:
کارشناسی ارشد، بیوشیمی بالینیحصیلی:تيرشتهو مقطع 

نظريد:نوع واح2تعداد واحد:بیوشیمی هورمون ها و تومور مارکرها نام درس: 
بیوشیمی عمومینیاز:یشپ

کالس گروه بیوشیمیمکان برگزاري:10-12:ساعتسه شنبهزمان برگزاري کالس: روز
دکتر میترا نوربخشمسئول درس:تعداد دانشجویان:

دکتر الهام بحرینی، دکتر معصومه توکلی یرکی، دکتر محمد شعبانی، دکتر سودابه مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
دکتر محمد نجفی، دکتر میترا نوربخشفالح، 

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
هورمون ها از جمله مهمترین مواد بیوشیمیایی در بدن هستند که نقش مهمی در کنترل فرایندهاي فیزیولـوژیکی و  

ل و حفظ هوموستاز بدن ایفا می کنند. در این دوره سعی بر آن است که مطالبی در خصوص نحوه سنتز و ترشح، نقـ 
انتقال، اعمال بیولوژیک و فیزیولوژیک و مکانیسم مولکولی عملکرد هورمون ها ارائه گردد تا دانشجو ضـمن فراگیـري   
این مکانیسم هاي بیوشیمیایی با بیماري هاي مرتبط و نکات بالینی و کلیات نحوه تشخیص و درمـان ایـن بیماریهـا    

آشنا گردد.  

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
مکانیسم عمل، نقش بیوشیمیایی و کاربرد بالینی هورمون ها و تومور مارکرهاآموزش 

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر کهاستهدف کلی به اجزاي تخصصیشکستنمنظور(

).اندکه در واقع همان اهداف رفتاري است ویژهتري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصیبینیاهداف بینادهد.
در پایان این دوره دانشجو باید مفاهیم زیر را فراگرفته باشد

کلیات هورمون ها و مکانیسم عمل هورمون ها
هیپوتاالموس و نحوه کنترل فیدبک- هورمون هاي محور هیپوفیز
ون هاي تیروئیدي و با تست هاي تشخیصی مربوطههورم
هورمون هاي آدرنال و بخش مرکزي غده فوق کلیه
هورمون هاي تخمدان و بیضه
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 هورمون هاي تنظیم کننده کلیسم و الکترولیت ها
هورمون هاي پانکراس و نحوه تنظیم قند خون
روده اي- هورمون هاي دستگاه گوارش و معدي
 هورمون هاي جفت
ون هاي خونساز و مکانیسم فعالیت آن ها هورم

هاي تدریس:شیوه
ــش و *سخنرانی برنامه ریزي شده*سخنرانی پرســـــ

*پاسخ

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(*بحث گروهی
-----------------(لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
شرکت منظم و به موقع در کالس

مشارکت فعال در کالس و جلسات پرسش و پاسخ 
انجام تکالیف محوله اعم از مطالعه مقاله و یا ارائه مطالب مکمل 

وسایل کمک آموزشی:   
*پروژکتور اسالیدخته و گچت*وایت برد

--------------ببرید)املطفاً ن(سایر موارد

(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد١٠٠آزمون پایان ترمنمرهدرصد------آزمون میان ترم 

نمرهدرصد-----شرکت فعال در کالس نمرهدرصد-----انجام تکالیف 
----------ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط-صحیحجور کردنی*ايچندگزینه*پاسخ کوتاه*حیتشری

-----------(لطفا نام ببرید)سایر موارد
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:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
 Burtis, C. A., et al. (2006). Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular

Diagnostics, Elsevier Saunders.
 Melmed, S. and P. M. Conn (2007). Endocrinology: Basic and Clinical

Principles, Humana Press.
 Sperling, M. (2008). Pediatric Endocrinology, Saunders/Elsevier.
 Melmed, S., et al. (2016). Williams Textbook of Endocrinology, Elsevier.
 Peery, H. (2010). Basic Medical Endocrinology, Elsevier Science.

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ارائهي درس کلیات  جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

اثر سمیو مکانپوتاالموسیھ-زیپوفیمحور ھیھورمون ھا1
ن ھاھورمو

دکتر سودابه فالح

2""	 	
3""	 	
دکتر محمد نجفییدیروئیتیھاھورمون4
5""	 	
6""	 	
دکتر سودابه فالح(دھای(استروئھیغده فوق کلیآدرنال و بخش مرکزیھاھورمون7
8""	 	

.9""	 	
دکتر میترا نوربخشضھیتخمدان ، بیھاھورمون10
11""

دکتر معصومه توکلی یرکیتیو الکترولمیکننده کلسمیتنظیھاھورمون12
13""	 	
14""	 	
دکتر محمد شعبانییروده ا-یمعدیلوزالمعده و دستگاه گوارشیھاھورمون15
16""	 	
دکتر الهام بحرینیجفتیھاھورمون17
18""	 	


