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شتي دااگشنه علوم زپشكي و خدمات  ردماني كاشان بهدا
 پزشکی :دانشکده

 فیزیولوژی :گروه آموزشی

 فیزیولوژی غدد و تولید مثل :طرح درس

 

 0911-0011:سال تحصیلی                 فیزیولوژی غدد و تولید مثل :عنوان درس

 دانشجویان کارشناس ارشد فیزیولوژی :فراگیران                                            تئوری- 5/2  :تعداد و نوع واحد

 05/6/0911 :تاریخ شروع ترم                                :شماره درس

 00/01/0911: تاریخ پایان ترم                                                                      فیزیولوژی سلول :پیش نیاز

 دکتر مهدی نورالدینی: رسمسئول د

 

  :(بر اساس سرفصل) معرفي درس

 ،کاصول و مکانیسم های فیزیولوژیک مرتبط با کار غدد و دستگاه تولید مثل و شناسائی آن ها در فرایندهای طبیعی و تغییر یافته فیزیولوژی م،یرود مفاه یدرس از دانشجو انتظار م نیدر ا
 .کند ییشناسا کیولوژیزیف افتهی رییو تغ یعیطب یندهایبتواند آن ها را در فرا و اموزدیرا ب ریاز موارد ز کیدر هر

 

 :درس هدف كلي
 :آشنایی دانشجویان با

 هورمونها یریاندازه گ ،یاثر آنها، پاکساز سمیساختمان هورمونها، نحوه سنتز و مکان. نقش غدد درون ریز در هومئوستاز بدن

 آن نیو  عملکرد نورواندوکر پوتاالموسیه

 هیپوفیز و کنترل آنها توسط هیپوتاالموس هورمونهای

 .آنهافیزیولوژیک هورمونهای تیروئید و اثرات 

 .هورمونهای قشر فوق کلیه و اثرات فیزیولوژیک آنها
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 .هورمونهای لوزالمعده و اثرات فیزیولوژیک آنها

 (مقدمات و جنس مذکر)و نقش آنها در بدن یجنس یهورمونها

 (جنس مونث.)نقش آنها در بدن و یجنس یهورمونها

 :آنها برموثر  یو هورمون ها یده ریو ش مانیزا ،یحاملگ

 .و مکانیسم های کنترل کننده کلسیم و فسفات مایع خارج سلولی دیروئیهورمون پارات

 
 جلسه

 

/ تاریخ ارائه

 بارگذاری درس
 :هدف کلی

 آشنایی با

 اهداف ویژه رفتاری

 .اشددرپایان هرجلسه دانشجوبایدقادرب

نوع آموزش 

/ آنالین)مجازی 

 (آفالین

رسانه آموزشی 

صوت، فیلم، )

پاور پوینت، 

فایل پی دی 

 ...(اف و

فعالیتهای 

یاددهی 

 یادگیری

 مدرس

0 
نقش غدد درون ریز در  71/6/7911

ساختمان . هومئوستاز بدن

هورمونها، نحوه سنتز و 

. اثر آنها یسممکان

،پاکسازی، اندازه گیری 

 هورمونها

 

ترشح،  یطاع غدد را از لحاظ محانو (0

 .دهد یحنامبرده و توض

را  یزغدد درون ر یستموجود س ی فلسفه (2

  .دهد یحتوض

را از لحاظ ساختار نام  یزغدد درون ر انواع (9

  .دهد یحبرده و توض

غده و سلول هدف را  ینارتباطات ب انواع (0

  .دهد یحنام برده و توض

 ی،هورمونها را از لحاظ ساختار انواع (5

محل عمل، سرعت عملکرد و  ی،ستآبدو

نموده و با ذکر  یبند یموسعت عمل تقس

  .دهد یحمثال توض

هورمون ها را از لحاظ  یها گیرنده (6

و با ذکرمثال  یبند یمتقس یتموقع

  .دهد یحتوض

 یعملکرد داخل سلول های¬مکانیسم (7

و با ذکر مثال  یبند ها را تقسیم¬هورمون

 (آفالین/ آنالین
 

 لمیف یبارگذار

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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  .دهد یحتوض

ا نامبرده و هورمون رسان دوم ر یامپ انواع (8

که فعال  یرسان یامها را بر اساس نوع پ

و با ذکرمثال  یبند یمتقس کنند،¬یم

 .دهد یحتوض

 یر،پاسخ، تاخ یک،تحر اصطالحات، (1

Onset ،Offset دوره پاسخ ،(duration 

of response)یدنما یفعمر را تعر یمه، ن. 

مترشحه  های¬و هورمون یزدرون ر غدد (01

 .ببرد از آن ها را فقط نام

 ینی،آم های¬سنتز هورمون مراحل (00

 . دهد یحو لیپیدی را توض یدیپپت

در سلول را  ینکه محل سنتز پروتئ عاملی (02

بشناسد و نحوه  کند،¬یمشخص م

 . دهد یحعملکرد آن را توض

ها در بدن ¬انتقال هورمون یروشها انواع (09

 .دهد را نام برده و توضیح

و عوامل موثر بر ترشح  مکانیسم (00

 را نام برده و باذکر مثالی ها¬هورمون

 .دهد یحنحوه عمل آنها را توض

در کنترل  یدبکیف های¬انواع حلقه  (05

 ها را با ذکر مثال توضیح¬ترشح هورمون

 .دهد

به  یپاسخ ده یزانکننده م یینتع عوامل (06

 یهورمون را نام برده و با ذکر مثال یک

  .دهد یحنقش آنها را توض

ن ها از خو¬هورمون یپاکساز های¬روش (07

 .دهد را نام برده و توضیح

ها از ¬هورمون ینحوه محاسبه پاکساز  (08
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  .دهد خون را توضیح

ها در ¬هورمون یزانم یریاندازه گ های¬روش

 ..دهد خون را نام برده و توضیح

2 
هیپوتاالموس و  عملکرد  42/6/7911

 نورواندوکرین آن

 
 

و  یقدام یپوفیزو ه یپوتاالموسه ینارتباط ب (0

 .کند یانرا ب یخلف

 -یپوتاالموسیروق پورت هخون ع گردش (2

 . دهد یحرا توض یپوفیزیه

 .را نام ببرد یپوتاالموسه اعمال (9

 یمدر تنظ یپوتاالموسعمل ه نحوه (0

حجم  یمها و تنظ یتالکترول یته،اسموالر

 .کند یانرا ب یخارج سلول یعما

 یاندما را ب یمدر تنظ یپوتاالموسه نقش (5

 .کند

 یاناشتها را ب یمدر تنظ یپوتاالموسه نقش (6

 .ندک

گوارش  یتفعال یمدر تنظ یپوتاالموسه نقش (7

 .کند یانرا ب

 یمو تنظ PH یمدر تنظ یپوتاالموسه نقش (8

 .کند یانرا ب یتالکترول

و  یاریهوش یمدر تنظ یپوتاالموسه نقش (1

 .کند یانخواب را ب

 یدتول یمدر تنظ یپوتاالموسه نقش (01

 .کند یانمثل را ب

تعداد  یمدر تنظ یپوتاالموسه نقش (00

قدرت ضربان قلب و انقباض  ضربان قلب،

 .کند یانعروق را ب

را  یپوتاالموسه یکاناتوم  محدوده (02

 .کند یانب

-یقدام یکآناتوم یبند تقسیم (09

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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 یحرا توض یپوتاالموسیه یهسته ها یخلف

 .دهد

 ینائی،ب یشپ یهسته ها عملکرد (00

 یکوالر،پاراونتر  یاسمائی،فوق ک ی،فوق بصر

را  یپوتاالموسه یکوالرونتر یو  پر یقدام

 .یدنما یانب

را  یپوتاالموسه یهسته ها عملکرد (05

 .یدنما یانب

 یانی،م-یشکم یهسته ها عملکرد (06

را  یپوتاالموسه یانیم یوپشت یقوس ی،جانب

 .یدنما یانب

 یبر رو LHو  VMHنحوه اثر   (07

 .یدنما یاناتونوم را ب یستمس

اجسام  ی،عملکرد هسته خلف  (08

 .یدنما یانرا ب یپوتاالموسه یپستان

را نام  یپوتاالموسیه یورمون هاه  (01

 .ببرد

9 
هورمونهای هیپوفیز و  97/6/7911

کنترل آنها توسط 

  هیپوتاالموس

 

و  منشاء آنها را  یپوفیزساختار غده ه (0

 .دهد یحتوض

را  یپوفیرمختلف ه یقسمت ها خونرسانی (2

 .دهد یحتوض

های هیپوفیز قدامی را نام برده و  هورمون (9

 .یدنما یاننقش هرکدام را ب

را  ینتوس یبا اکس ADH یساختار تفاوت (0

 .یدنما یانب

و نحوه کنترل آن   ADH یزیولوژیکف اثرات (5

 .دهد یحرا در بدن توض

و نحوه  ینتوس یاکس یزیولوژیکف اثرات (6

 .دهد یحکنترل آن را در بدن توض

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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و نحوه کنترل آن  TSH یزیولوژیکف اثرات (7

 .دهد یحرا در بدن توض

و نحوه کنترل  ACTH یزیولوژیکف اثرات (8

 .دهد یحر بدن توضآن را د

در مقابله با استرس را  HPAمحور نقش (1

 .دهد یحتوض

و  ینپروالکت یزیولوژیکف اثرات (01

 .دهد یحنحوه کنترل آن را در بدن توض

و  FSHو  LH یزیولوژیکف اثرات (00

 .دهد یحنحوه کنترل آن را در بدن توض

هورمون رشد و  یسمیمتابول اثرات (02

IGF دهد یحرا در بدن توض. 

هورمون رشد و  ینسازاستخوا اثرات (09

IGF دهد یحرا در بدن توض. 

را بر مغز  IGFهورمون رشد و  اثرات (00

و  یتهماتوکر ین،قرمز استخوان، هموگلوب

 .دهد یحتوض RBCتعداد 

 یبر رو IGFهورمون رشد و  اثرات (05

 .دهد یحفعال را توض D یتامینو یدتول

بر  IGFهورمون رشد و  اثرات (06

GFR دهد یحرا توض یهکل. 

 یبر رو IGFورمون رشد و ه اثرات (07

 یحپوست، رشد موها و غدد عرق را توض

 .دهد

 یبر رو IGFهورمون رشد و  اثرات (08

 .دهد یحرا توض یپوپروتئینهایل

 یبر رو IGFاثرات هورمون رشد و   (01

و  احشاء  یعصبی، کبد ی،عضالن یسلول ها

 . دهد یحرا توض
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هورمون رشد بر وزن بدن را  اثرات (21

 .دهد یحتوض

اثر  یبرا یضرور مواد حداقل (20

 .یدنما یانهورمون رشد را ب

 یدرات،و کربوه ینبه انسول یازن علت (22

 .یدنما یاناثرات هورمون رشد را ب یبرا

موثر بر کنترل ترشح هورمون  عوامل (29

 .دهد یحنموده و توض یرشد را دسته بند

ترشح  یکفارموکولوژ کنترل (20

 .دهد یحهورمون رشد را توض

 ترشح هورمون رشد در تغییرات (25

 .دهد یحرا توض یکحالت پاتولوژ

26) Panhypopituitaris یحرا توض 

 .دهد

27) Dwarfism دهد یحرا توض. 

 یحرا توض یوآکرومگال ژیگانتیسم (28

 .دهد

کاهش ترشح هورمون رشد را  درمان (21

 .دهد یحتوض

0 
هورمونهای تیروئید و  1/1/7911

 .آنهافیزیولوژیک اثرات 

 

 

 .دهد یحرا توض یروئیدساختار غده ت (0

را نام  دیروئیغده ت های¬هورمون (2

 .کند یانببرد و ساختار آنها را ب

 های¬سنتز هورمون مراحل (9

 .کند یانرا ب  یروئیدیت

غده  یتفعال یپوفیزیه کنترل (0

 .دهد یحرا توض یروئیدت

 های¬انتقال هورمون یها روش (5

 .دهد یحخون را توض یدر پالسما یروئیدیت

و ( onset) شروع عملکرد  زمان (6

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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 های¬طول مدت عمل و قدرت عمل هورمون

 کند یسهرا باهم مقا یروئیدیت

بر  یروئیدیت های¬هورمون اثرات (7

 .دهد یحرا توض یهپا یسممتابول یرو

بر  یروئیدیت های¬هورمون اثر (8

 .دهد یحها را توض یدراتکربوه یسممتابول

بر  یروئیدیت های¬هورمون اثر (1

  .دهد یحها را توض ینپروتئ یسممتابول

 یرو یروئیدیت های¬هورمون اثر (01

پالسما و کبد را  یها یچرب ی،چرب یسممتابول

 .دهد یحتوض

بر غدد  یروئیدیت های¬هورمون اثر (00

  .دهد یحعرق را توض

 یبر رو یروئیدیت های¬هورمون اثر (02

 .دهد یحقلب و عروق و فشار خون را توض

 یبر رو یروئیدیهورمون ت اثر (09

 .دهد یحتنفس را توض یستمس

 یبر رو یروئیدیهورمون ت اثر (00

 .دهد یحتوض گوارش را یستمس

 یبر رو یروئیدیت های¬هورمون اثر (05

 .دهد یحرا توض یعصب یستمس

بر  یروئیدیت های¬هورمون اثر (06

 .دهد یحرا توض یعضالن یستمس

برخواب  یروئیدیت های¬هورمون اثر (07

 .دهد یحرا توض

بر توده  یروئیدیت های¬هورمون اثر (08

 .دهد یحاستخوان را توض ی

بر  یروئیدیت های¬هورمون اثر (01

 .دهد یحرا توض یجنس عملکرد
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بر بافت  یروئیدیت های¬هورمون اثر (21

 .دهد یحرا توض یوندیپ

و علل  یفرا تعر هیپوتیروئیدیسم (20

 .یدنما یانآن را ب

و علل  یفرا تعر هیپرتیروئیدیسم (22

 .یدنما یانآن را ب

و  یروئیدیت یپره عالئم (29

 .دهد یحرا توض یپوتیروئیدیه

را  یپرتیروئیدیه یصتشخ  روشهای (20

 .دده یحتوض

انواع آن ارا نام برده  یف،را تعر گواتر (25

 .دهد یحو تض

26) Cretinism یسمو مکان یفرا تعر 

 .دهد یحآن را توض یجادا

 های¬ترشح هورمون کنترل (27

 .را به صورت نمودار نشان دهد یروئیدیت

5 
هورمونهای قشر فوق کلیه  72/1/7911

فیزیولوژیک  و اثرات

 .آنها

و  یحرا توض یهساختارغده فوق کل (0

  .از آن را نام ببردمترشجه  یهورمونها

بر  یننفر یو نوراپ یننفر یاپ اثرات (2

 یحبدن را توض یها یستمو س یسممتابول

 .دهد

برداشت کلسترول توسط سلولها از  چگونگی (9

LDL دهد یحرا توض. 

در فرد بالغ  یهقشر فوق کل یهورمون ها اثر (0

 یداستروئ یو با هورمونها یکدیگررا با 

 کند یسهمقا یصناع

و  یدیاستروئ یورمون هاانتقال ه نحوه (5

 یحهورمون ها را توض یندفع ا یچگونگ

 .دهد

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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بدن را  یها یستمآلدوسترون بر س اثرات (6

 .دهد یحتوض

موثر بر ترشح آلدوسترون را نام برده  عوامل (7

 .دهد یحو نحوه عمل آنها را توض

اثر آنها را  یسمو مکان یورتیکد ترکیبات (8

 .دهد یحتوض

نامبرده و  را یدستگاه جنب گلومرول اجزای (1

ترشح آلدسترون  یمنقش آن را در تنظ

 .دهد یحتوض

ها در بدن  یکوئیدگلوکوکورت اثرات (01

 یحعمل آنها را توض یسمرا نام برده و مکان

 . دهد

و   یجادا یسمکوشینگ، مکان سندروم (00

 .دهد یحآن را توض ینیتظاهرات بال

را نام  یزولترشح کورت یشافزا علل (02

 .ببرد

وامل موثر و ع یحرا توض HPA محور (09

و نحوه اثر آنها را  یزولبرکنترل ترشح کورت

 .کند یانب

و اختالالت آن را  یکوالتارت یهال نقش (00

 .دهد یحتوض

و تولید  ینجن-جفت واحد (05

 یحهورمونهای استروئیدی توسط آن را توض

 .دهد

هورمونهای لوزالمعده و  20/7/0911 6

 .اثرات فیزیولوژیک آنها

انواع غدد موجود در پانکراس را نام  (0

 یحعمال آنها را به طور مختصر توضبرده و ا

 .دهد

 یحرا توض ینسنتز انسول مراحل (2

 .دهد

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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 یسم،بر متابول ینانسول اثرات (9

و  یعصب ی،عضالن ی،کبد های¬سلول

 .دهد یحرا توض یوندیپ

ترشح  یمموثر در تنظ عوامل (0

نموده و  اثرات آنها را  یرا دسته بند ینانسول

 .دهد یحتوض

آن  میو تنظ ینترشح انسول مکانیسم (5

 .دهد یحتوسط گلوکز پالسما را توض

در پاسخ به  ینترشح انسول الگوی (6

سطح گلوکز پالسما  یدارو پا یناگهان یشافزا

 .دهد یحرا توض

با  ینترشح انسول یزانم ارتباط (7

 .دهد یحسطح گلوکز خون را توض یشافزا

حس سیری را نام برده و  نقش  علل (8

 .دهد یحرا توض یلپتین در چاق

را توشح داده و  ینبه انسول مقاومت (1

 یحعوامل موثر بر آن را با ذکر مثال توض

 .دهد

 یقبعد از تزر یپرگلیسمیه علت (01

بعد از  یپوگلیسمیو بالعکس علت ه ینانسول

 ید؟نما یانگلوکاگون را ب یقتزر

و  ینعملکرد انسول یبررس روش (00

 .دهد یحگلوکاگون را توض

و  یسمگلوگاکون بر متابول اثر (02

 .دهد یحدن را توضب های¬ل¬سلو

ترشح  یمموثر در تنظ عوامل (09

نموده و  اثرات آنها  یگلوکاگون را دسته بند

 .دهد یحرا توض

در بدن و  ینسوماتوستات نقش (00

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیلتکا

 در آزمون

 یمجاز یها
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 .دهد یحترشح آن را توض یمتنظ

ترشح  یمدر بدن و تنظ یلینام نقش (05

 .دهد یحآن را توض

پلی پپتید پانکراسی در بدن و  نقش (06

 .هدد یحترشح آن را توض یمتنظ

انواع آن را نام برده  یف،را تعر دیابت (07

 .دهد یحآنها را توض یجادو علل ا

را نامبرده، علل  یرینش یابتد انواع (08

 .دهد یحو عالئم آنها را توض یجادا

و  یحتحمل گلوکز را توض تست (01

 .یدنما یانآنرا ب یرتفس

( switching)چرخش  نحوه (21

 ها¬یو چرب ها¬یدراتکربوه ینب یسممتابول

 .یدنما یانرا ب  یمموثر در تنظو عوامل 

 یحو عوامل موثر بر آن را توض کما (20

 دهد

و  یجنس یهورمونها 28/7/0911 7

نقش آنها در 

مقدمات و جنس )بدن

 (مذکر

را  یهاول یجنس یمنشاء سلول ها (0

 یغشناخته و نحوه انتقال آنها  را به ست

 .یدنما یانب  یتناسل

 یجنس یطناب ها یلتشک نحوه (2

 یغده جنس یزآنها در تما ییراتو تغ یهاول

 یانمعلوم را ب یناشناخته  به غدد جنس

 .یدنما

درجنس  یتناسل یتکامل مجار نحوه (9

 .دهد یحمذکر و مونث را توض

 ینو چ یتالاوروژن ینوسس تکامل (0

در  یخارج یبه دستگاه تناسل یتناسل یها

 یانرا ب( XX)و مونث ( XY)جنس مذکر 

 .یدنما

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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تخمدانها را به طور مختصر  عملکرد (5

 .یدنما یانب

ها را به طور مختصر  یضهب عملکرد (6

 .یدنما یانب

 .دهد یحاسپرم را توض یدتول مراحل (7

جنس مذکر را  یموثر بر بارور عوامل (8

 .نام ببرد

 ی یدهموثر بر پد یها هورمون (1

 .یدنما یاناسپرماتوژنز و نحوه اثر آنها را ب

وازودفران،  یدیم،د یاپ عملکرد (01

پروستات و  غدد  یمنال،س یکولوز

  .یدنما یاناورترال را ببولبو

 یتظرف یاموثر بر تکامل  عوامل (00

 یانجهت لقاح را ب یداسپرماتوزوئ یریپذ

 .یدنما

 .یدنما یانرا ب یقشر واکنش (02

و علل  یجنس یهورمون ها تغییرات (09

مختلف  ینسن ینی،آن را در طول دوره جن

 .یدنما یانب یری،بعد از تولد و زمان پ

وغ قبل و بعد از بل HCG  یقتزر اثر (00

 .یدنما یانترشح تستوسترون را ب یزانبر م

 یجنس یهورمون ها ییراتتغ علل (05

 .یدنما یاندر دوره بلوغ را ب

 یجنس یهورمون ها ییراتتغ علت (06

 .یدنما یانرا ب یریدر دوره پ

و علل آن را  یاندر آقا یائسگی عالئم (07

 .یدنما یانب

.یدنما یانتستوسترون را ب اعمال (08
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را  یدروتستوسترونه ید اعمال (01

  .یدنما یانب

 یهو ثانو یهاول یصفات جنس یا عالئم (21

 .دهد یحتوض یانرا با ذکر مثال ب

 -یپوفیزه -یپوتاالموسه محور (20

 .دهد یحرا توض یضهب

 یپوگنادیسم،پروستات، ه اختالالت (22

و با ذکر  یفرا تعر یضهب یتومورها ی،اختگ

 .یدنما یانمثال ب

 .یدنما یانرا ب یغده صنوبر اعمال (29
20)  

و  یسجن یهورمونها 5/8/0911 8

جنس ).نقش آنها در بدن

 (مونث

گرانولوزا و  یسلول ها ینبر همکنش ب (0

 .یدنما یانتخمک و اثرات آن را ب

مختلف  ینها در سن یکولتعداد فول تغییرات (2

را با رسم نمودار  یائسگیتا  ینیاز دوره جن

 .دهد یحتوض

 یها یکولفول یرمرگ و م یاحتمال علل (9

لوغ بعد از ب یشده در هر دوره جنس یکتحر

 .یدنما یانرا ب

تخمدان و  – یپوفیزه -یپوتاالموسه محور (0

موثر در کنترل آن را با رسم  هورمونهای

 .دهد یحنمودار توض

و  LHوFSH یجنس یهورمون ها تغییرات (5

GnRH با رسم نمودار  یرا در طول زندگ

 .نشان دهد

6) Menarche یانو علت آن را ب یفرا تعر 

 .یدنما

 یاط آن با نازائو ارتب یزمان دوره جنس مدت (7

 .دهد یحرا توض

و  یپوفیزیه یجنس یهورمونها تغییرات (8

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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تخمدان و عوامل  یهورمون-یسلول ییراتتغ

 یجنس یدوره  یکموثر بر آنها را در 

 .دهد یحتوض

 یرحم و ارتباط آنها را با هورمونها تغییرات (1

 یحتوض ی،جنس یدوره  یکدر  یتخمدان

 .دهد

و  ینحوه انتقال پالسمائ منشاء، (01

استروژن و  یهورمون ها یرانسکل

 .یدنما یانپروژسترون را ب

و  اثرات استروژن  یپالسمائ سطح (00

 .دهد یحدر بدن را توض

و اثرات هورمون  یپالسمائ سطح (02

 .دهد یحپروژسترون را توض

 یاو  یکاهش سطح پالسمائ عالئم (09

 .یدنما یاناثرات کاهش پروژسترون را ب

 یاو  یکاهنده سطح پالسمائ عوامل (00

 .ات پروژسترون را نام ببرداثر

پروژسترون و  عوارض  یدرمان کاربرد (05

ترشح پروژسترون  یامصرف  یشاز افزا یناش

 یدر مصرف داروئ یاطو موارد احت

 .دهد یحپروژسترون را توض

 یدبکف یکه استروژن دارا مواقعی (06

و  یپوتاالموسه یرو یمنف  یامثبت و 

باشد  یم یدوره جنس یکدر  یپوفیزه

 . یدنما یانآن را ب یل احتمالمشخص و عل

و عالئم و علل  یحرا توض یائسگی  (07

 .یدنما یانآن را ب

 یترشح هورمون ها اختالالت (08

 ..یدنما یانو اثرات آن را  در زنان را ب یجنس
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1 
حاملگی، زایمان و شیر  74/8/7911

دهی و هورمون های موثر 

 :در آنها

 

 

را نام  یمترشحه در دوره حاملگ یهورمونها (0

 یحبه طور مختصر توض برده  و نقش آنها را

 .دهد

اعمال هورمون   ی،پالسمائ سطح (2

 .یدنما یانانسان را ب یجفت ینگنادوتروپ

اعمال هورمون استروژن،   ی،پالسمائ سطح (9

در دوره  یپروژسترون و الکتوژن جفت

 .دهد یحرا توض یحاملگ

اعمال و عوامل موثر بر   ی،پالسمائ سطح (0

 یحرا توض یالکسینکنترل ترشح هورمون ر

 .هدد

 یمادر  که در حاملگ های¬و هورمون غدد (5

 ییراترا نام برده و علت تغ کنند¬یم ییرتغ

 .یدنما یانآنها را ب

موثر بر آن  های¬و هورمون یفرا تعر زایمان (6

 .یدنما یانرا نام برده و نقش آنها را ب

بدن  یسمو مکان یمانپس از زا خونریزی (7

 .دهد یحجهت توقف آن را توض

و ترشح  یدر تکامل، تولموثر د های¬هورمون (8

 یانپستانها را نام برده و نقش آنها را ب یرش

 .یدنما

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

آموزش  -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 
Skyroom 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 امسئواالت، انج

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

 یمجاز یها

دکتر مهدی 

 نورالدینی

01 
و  یروئیدهورمون پارات 71/8/7911

مکانیسم های کنترل 

کننده کلسیم و فسفات 

 . مایع خارج سلولی

 

 .و فسفات در بدن را نام ببرد یماعمال کلس (0

حاد و مزمن غلظت کلسیم و  ییراتتغ اثرات (2

 .دهد یحفسفات در بدن را توض

بازجذب و دفع  ی،جذب ودفع گوارش انمیز (9

 .دهد یحو فسفات را توض یمکلس یویکل

را نام  یموثر بر استخوان ساز های¬هورمون (0

 .کند یانبرده و نقش هرکدام را ب

+ Ca2غلظت  یکننده  یمتنظ های¬هورمون (5

 لمیف یبارگذار (آفالین/ آنالین

 لیو فا

در  نتیپاورپو

 دیسامانه نو

زش آمو -

 قیاز طر نیآنال
Adobe 

Connect ای 

حضور فعال در 

 ،یکالس مجاز

 یبردار ادداشتی

 از نکات مهم

پاسخ به  و

 سئواالت، انجام

و شرکت  فیتکال

 در آزمون

دکتر مهدی 

 نورالدینی
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 .یدنما یانرا نام برده و نقش هرکدام را ب

و  تونین¬ی، کلسPTHاثر  مکانیسم (6

را در  یهستخوان، روده و کلبر ا D یتامینو

 دهد یحپالسما، توض یمغلظت کلس یمتنظ

طول عمر،  یرو یروئیدهورمون پارات اثرات (7

 های¬و ترشحات سلول یرتکث یز،تما یت،فعال

 .دهد یحتوض یاستخوان

بر  ینو استئوپروتگر یناسکلرست اثر (8

 .دهد یحاستخوان را توض

-25کنترل سنتز  مکانیسم (1

 ید-25و0و  لکلسیفرو¬کوله¬یدروکسیه

 .یدنما یانفرول را ب یکوله کلس یدروکسیه

در کودکان  تونین¬یاثر کلس تفاوت (01

 .یدنما یانراب ینو بالغ

ترشح پاراتورمون و  یمنحوه تنظ  (00

 .دهد یحرا توض تونین¬یکلس

و کاهش ترشح  یشافزا اثرات (02

را  تونین¬یهورمون و کلس یروئیدپارات

 . دهد یحتوض

و  یهولا یپرپاراتیروئیدیه عالئم (09

 کند یسهمقا یکدیگررا با  یهثانو

و  یفرا تعر یتیسمپاژه و راش بیماری (00

 .یدنما یانآنها را ب یجادا یعلت احتمال

علل ایجاد استئوپورز را  ترین¬شایع (05

 یحآنها را توض یاحتمال یسمنام برده و مکان

 .دهد

Skyroom یمجاز یها 

 
  

 :سایر فعالیت های یادگیری



18 

 

 

  (فروم)اتاق بحث 

 : بحث( یها) موضوع

 سم عملکرد هورمون، تنظیم عملکرد هورمونتوزیع هورمون، مکانی -7

 اختالالت غده -4

 

 طول ترم فیتکال •

 

 مهلت فیدبک دادن مدرس مهلت پاسخ دادن دانشجویان زمان بارگذاری تکلیف توسط استاد عنوان و شرح تکلیف شماره

7.  

 یمطلب آموزشیا  لمیف کی هیته

 عملکردنحوه و تنظیم در مورد 

 ها هورمون

 ت و هیپوتاالموساز جلسه مقدمابعد 
 72حداکثر )برحسب دشواری سوال

 (روز

 47)برحسب میزان توضیحات الزم برای سوال 

 (روز

4.  

 یآموزش مطلبیا  لمیف کی هیته

تنظیم نحوه عمل و  در مورد

 5حداقل ...... )هورمون عملکرد 

  (قهیدق 71و حداکثر  قهیدق

 از جلسات به صورت اتفاقی یبعض
 72ر حداکث)برحسب دشواری سوال

 (روز

 47)برحسب میزان توضیحات الزم برای سوال

  (روز

9.  
 یمطلب آموزش ای لمیف کی هیته

 د درون ریزاختالالت غد در مورد
 از جلسات به صورت اتفاقی یبعض

 72حداکثر )برحسب دشواری سوال

 (روز

 47)برحسب میزان توضیحات الزم برای سوال

  (روز

2.  

 یمطلب آموزش ای لمیف کی هیته

و .....  د اختالالت غدهدر مور

 عملکرد ان

 از جلسات به صورت اتفاقی بعضی
 72حداکثر )برحسب دشواری سوال

 (روز

 47)برحسب میزان توضیحات الزم برای سوال

  (روز

5.      

 

  :شیوه ارزشیابي     
  نمره 2: تکالیفحضور درکالس، مشارکت فعال در کالس و  :ها و تکالیف نمره فعالیت -1

 نمره 6حداکثر  :(مستمر)ی تکوینی ارزشیاب نمره -2
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 نمره 12حداقل  :(ترم پایان)ارزشیابی تکمیلی نمره  -3

 :منابع     

 .0919چهر، : تهران. ترجمه فرخ شادان. یزدهمس یرایشو. یتونگا یپزشک یزیولوژیف. آرتور؛ هال، جان یتون،گا -0

 .0919طب،  یناس: تهران. راستگار فرج زاده یرضا بدل زاده و عل ی،ترجمه کامران قاسم. و چهارم یستب یرایشو. گانونگ یزیولوژیف. بارمان، سوزان؛ بروکز، هدون یم؛بارت، ک -2

 . 0915 یع،رف یشهاند: تهران. نامور و همکاران یمینترجمه س. ششم یرایشو. یبرن و لو یزیولوژیف. کوپن، بروس؛ کوپن؛ استنتون -9

 دکتر مهدی نورالدینی، فیزیولوژی غدد و تولید مثل -0

 التین •

0-  Hall JE, Guyton AC. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology.13nd ed. Philadelphia: Elsevier Saunders; 2016. 

2-  Kim EB, Susan MB, Scott B. Ganong’s Review of Medical Physiology. 24nd ed, The McGraw-Hill Companies, Inc; 2016. 

9-  Levy M, Koeppen BM, Stanton BA. Berne & Levy Principles of Physiology. 7nd ed. Philadelphia: Elsevier; 2017. 

 

 
 

 :طرح درس لیتکم نامه وهیش
 .ندیاستفاده نما یاست، از فرم طرح درس قبل یکه نحوه ارائه درس آنان به صورت حضور یدیاسات- 7

 :ردیمدنظر قرار گ ریز میمفاه یطرح درس آموزش مجاز نیدر تدو- 4

 .رشته مربوطه به آن اشاره شده است یآموزش کولومیدرس که در کور یهدف کل: درس یهدف کل •

 . لحاظ گردد یاربارگذ خینکته در نوشتن تار نیدرس در فواصل مرتب، منظم و به طور مستمر در طول ترم انجام شود، ا یاست بارگذار یضرور نکهیبا توجه به ا: درس یبارگذار/ ارائه خیتار •

 .مشخص شود زین... و پیاسکا د،یسامانه نو قینحوه ارائه آموزش از طر ن،یآفال/ نیضمن مشخص کردن نوع آموزش آنال: ینوع آموزش مجاز •

و ارائه  فیمرتب و به موقع تکال یبررس) داده شود  انیبه دانشجو فیبر اساس تکال  یابینمره ارزش بخشی ازدر نظر گرفته شود تا  انیدانشجو یمناسب برا فیو تکال تهایاست فعال یضرور یامتحانات مجاز یبا توجه به مشکالت برگزار: یریادگی /یاددهی یفعالیتها   •

 .(در فواصل منظم انجام شود زین انیبازخورد به دانشجو

 .تکلیف به دانشجو اطالع رسانی شود در صورتیکه قرار باشد پاسخ تکالیف به روش های دیگری غیر از نوید ارسال گردد در متن   •

 

 :ذکر است انیشا* 

 .ارائه مطالب انجام خواهد شد وهیبر اساس طرح درس و ش یدر ترم آت یآموزش مجاز یابیارزش -7

 .در سامانه نوید بارگذاری شودیا لینک آن و ( صرف نظر از نوع ارائه و رسانه مورد استفاده)تمام محتوای آموزشی الزم است  -4
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