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  :کلی هدف

 )یک مورد(کلی هدف جلسه

 :رفتاری ویژه اهداف
 باید دانشجو جلسه هر پایان در

 )مورد 5تا3(:باشد قادر

 تدریس شیوه
 

 رسانه

 آموزشی
 مدرس

  جلسه
  اول

 ولوژي وآندوكرينكليات 
 فيزيولوژي هيپوتاالموس و

     هيپوفيز

 .ـ تعريف هورمون را بيان كند۱

  .انواع هورمونها را نام ببرد- ۲
نحوه متابوليسم انواع  - ۳

  .شرح دهد راهورمونها 
مكانيسم اثر انواع هورمونها را - ۴

  .دهد شرح

 پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointترانس،  

  
  

  شادیدکتر 
  
  
  

  
  جلسه
  دوم
  
  
  
  
  

  )۱(بيماريهاي هيپوفيز

انواع تومورهاي هيپوفيز را - ۱
  .ببردنام 
عاليم  باليني ونشانه هاي - ۲

  .را شرح دهد پروالكتينوما
درمان پروالكتينوما راشرح - ۳

  .دهد
اختالالت ناشي از كاهش يا - ۴

هورمون رشد را  افزايش ترشح
  .دهدشرح 

 بيماريهايعاليم ،تشخيص - ۵
ناشي از كم كاري هيپوفيز را 

  .شرح دهد
 بابيماريهاينحوه برخورد - ۶

ناشي از كم كاري هيپوفيز را 
  .شرح دهد

 پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointترانس،  
 شادیدکتر

  جلسه 
  سوم

  )۲(بيماريهاي هيپوفيز

اختالالت ناشي از كاهش يا - ۴
هورمون رشد را  افزايش ترشح

  .دهدشرح 
 بيماريهايعاليم ،تشخيص - ۵

ناشي از كم كاري هيپوفيز را 
  .شرح دهد

 بابيماريهاينحوه برخورد - ۶
ناشي از كم كاري هيپوفيز را 

  .شرح دهد

 پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointدکترشادی  ،ترانس 



  
  
  
  جلسه
  چهارم

  
  
  
  
  

  )۱(تيروئيدبيماريهاي  

ساختمان تيروئيد،آناتومي - ۱
غده تيروئيد را  وفيزيولوژي
 .شرح دهد

نحوه ساخته شدن - ۲
 تيروئيد  هورمونهايومتابوليسم 
  .را شرح دهد

عاليم ونشانه ها،راههاي - ۳
ودرمان  آزمايشگاهيتشخيص 

  .كم كاري تيروئيد را شرح دهد
عاليم ونشانه ها،راههاي - ۴

ودرمان  آزمايشگاهيتشخيص 
  .پركاري تيروئيد را شرح دهد

عاليم ونشانه ها،راههاي  - ۵
ودرمان  آزمايشگاهيتشخيص 

  .انواع تيروئيديت را شرح دهد

 power اساليد،  پرسش وپاسخ

pointدکتر شادی  ،ترانس   

جلسه 
  پنجم

  )۲(تيروئيدبيماريهاي  

عاليم ونشانه ها،راههاي - ۴
ودرمان  آزمايشگاهيتشخيص 

  .پركاري تيروئيد را شرح دهد
عاليم ونشانه ها،راههاي  - ۵

ودرمان  آزمايشگاهيتشخيص 
  .انواع تيروئيديت را شرح دهد

 power اساليد،  پرسش وپاسخ

pointدکتر شادی  ،ترانس   

  جلسه
  ششم
  

  ديابت

علل اختالل متابوليسم مواد - ۱
ديابت را قندي رانام ببردو

 . كند تعريف

 انواععاليم  تقسيم بندي و- ۲
  .ديابت را بيان كند

عوارض حاد ومزمن ديابت را - ۳
  .دهدشرح 

درمانهاي مرسوم ديابت را - ۴
  .دهدشرح 

داروهاي موثر در درمان - ۵
  . كند بيانديابت را 

فيزيوپاتولوژي،عاليم،تشخيص - ۶
واصول درمان سندرمهاي حاد 

كتواسيدوز وكوماي (ديابت
  .را شرح دهد) هيپراسموالر

 پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointترانس،  
  دکتر شادی

جلسه 
  هفتم

  ليپيدمي ها هيپر

ـتقسيم بندي و متابوليسم انواع ۱
 را ذكر كند ليپيدها

دمي را يعاليم باليني هيپر ليپ-۲ 
  .شرح دهد

 پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointترانس،  
   دکتر شادی



عوارض ناشي از هيپر -۳ 
  ليپيدمي را شرح دهد

دمي را شرح يدرمان هيپر ليپ - ۴
  .دهد

  جلسه 
  هشتم

  كليهبيماريهاي غددفوق 

ـ  ساخت ومتابوليسم و خواص ۱
غده  هورمونهايفيزيولوژيك  

  .فوق كليه را شرح دهد
عاليم ،عوارض ،تشخيص - ۳

ناشي از  سندرمهايودرمان 
كوشينگ (پركاري غده

را شرح ) وهيپرآلدسترونيسم
  .دهد
عاليم ،عوارض ،تشخيص - ۴

نارسائي (غده كاريودرمان كم 
  .را شرح دهد) آدرنال

 پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointترانس،  
   دکتر شادی

  جلسه
  نهم

  فئو كروموسيتوم

ـ پاتوفيزيولوژي ۱
 .دهد شرحفئوكروموسيتوم را 

عاليم باليني فئوكروموسيتوم - ۲
  .دهد شرحرا 
راه تشخيص فئوكروموسيتوم - ۳

  .دهدرا شرح 
درمان فئوكروموسيتوم را - ۴

  .دهدشرح 

 power اساليد،  پرسش وپاسخ

pointترانس،  
   شادیدکتر 

  جلسه
  دهم

  هيپوگليسمي

ـ فيزيوپاتولوژي هيپوگليسمي ۱
 .دهد شرحرا 

عوامل جلوگيري كننده -۲ 
  .ازهيپوگليسمي را نام ببرد

عالئم وا تيولوژي - ۳
  .دهد شرحهيپوگليسمي را 

درمان هيپوگليسمي را شرح - ۴
  .دهد

  پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointدکتر شادی  ،ترانس   

جلسه 
  یازدهم

  استخوانبيماريهاي متابوليك 

تعريف  راـ استنوماالسي  ۱
 .وعاليم آنرا ذكر كند

نحوه ساخت ، توليد،  - ۲
 هورمونهايمتابوليسم 

  .پاراتيروئيد را بيان نمايد
عاليم ،عوارض ،تشخيص - ۳

و  هيپوودرمان 
  . هيپرپاراتيروئيدي را شرح دهد

متابوليسم كلسيم -۴ 

  وپاسخ پرسش
 power اساليد،

pointدکتر شادی  ،ترانس   



  وفسفردربدن را بيان نمايد

  جلسه
 دوازدهم 

ژنيتال  دستگاهفيزيوپاتولوژي 
  مونث

ـ فيزيولوژي دستگاه تناسلي ۱
 .شرح دهد رازنان 

آمنوره ، هيپوگناديسم  -۲ 
،هيرسوتيسم را تعريف كند 

  .نمايد بيانوعاليم آنهارا 
داروهاي خوراكي ضدحاملگي - ۳

  .ببردرا نام 
در جنس مونث را  كليات بلوغ- ۴

  .  دهدشرح 

 power اساليد،  پرسش وپاسخ

pointترانس،  
  شیاسیدكتر

  جلسه
  سیزدهم 

فيزيوپاتولوژي دستگاه ژنيتال 
  مذكر

ـ فيزيولوژي دستگاه تناسلي ۱
 .شرح دهد رامردان 

هيپوگنادسيم را تعريف وعاليم - ۲
  .ذكر كند راآن 
كليات بلوغ در جنس مذكر را - ۳

  .دهدشرح 
خواص فيزيولوژي آندرژونها - ۴

  .نمايد ذكررا 
ژنيكوماستي را تعريف،عاليم - ۵

  .نمايد بيانآنرا 

 power اساليد،  پرسش وپاسخ

pointترانس،  
  شیاسیدكتر

  جلسه
  چهاردهم

  فيزيوپاتولوژي
  اختال الت غده هيپوفيز خلفي

فيزيولوژي مكانيسم ترشح - ۱
هورمون توسط غده هيپوفيز 

  دهدخلفي را شرح 
را  SIADHعاليم ديابت بيمزه و- ۲

  .ذكر كند
اصول تستهاي تشخيصي - ۳

ديابت بيمزه وتست محروميت 
  .از آب را شرح دهد

درمان ديابت بيمزه وسندرم - ۴
  .را شرح دهدADHترشح نابجاي

  پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointترانس،  
  شیاسیدكتر

  جلسه 
  پانزدهم

  متابوليسم غذا در بدن

هيدرات دو كربن متابوليسم - ۱
  .را ذكر كند

مكانيسم تنظيم انرژي - ۲
ومتابوليسم بدن پس از صرف 

  .غذا را شرح دهد
متابوليسم بي غذايي را شرح - ۳

  .دهد

  پرسش وپاسخ
 power اساليد،

pointترانس،  
  شیاسیدكتر

  


