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 :هدف کلی درس

 زه گیری آنها در تشخیص بیماریها را بیان نماید.باید نقش ترکیبات هورمونی در سالمت و بیماری و ارزش اندا دانشجو -1
 

شماره 

 جلسه
 اهداف میانی  )رئوس مطالب( تاریخ جلسه

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

 حیطه

 اهداف

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 شیابیارزنحوه

 طبقه بندی هورمون ها  1

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 هورمون در موجودات پرسلولی را درک کند.وجود اهمیت  -1
  شرح دهد.طبقه بندی براساس نوع ارتباطات را  -2
های آندوکرین، اگزوکرین، پاراکرین، اتوکرین و هورمون -3

 را شرح دهد.عصبی 
تمان شیمیایی هورمون ها طبقه بندی براساس ماهیت ساخ -4
 توضیح دهد.را 
 بیان کند.های مشتق از اسیدهای آمینه را انواع هورمون -5
 های لیپیدی را بداند.انواع هورمون -6
 .بندی براساس منشا هورمون ها را شرح دهد طبقه -7
بیان ای را های غدههای تولید شده توسط بافتانواع هورمون -8

 کند.
ای های غیرغدههای تولید شده توسط بافتونبا انواع هورم -9

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

                                                 
   گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی 

  یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاصورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحله توانند بهها بر اساس اهداف میآزمون
 دانشجویان( برگزار گردد.
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 آشنا باشد.
 

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 گیرنده های هورمونی  2

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 شرح دهد.مکانیسم انتقال پیام را  -1

را بیان نحوه انتقال پیام از طریق گیرنده های درون سلولی  -2
 کند.

 توضیح دهد.انتقال پیام ازطریق کانال های دریچه دار را  -4
 را بیان کند.پروتئین ها  Gمسیرهای انتقال پیام از طریق  -5
شرح انتقال پیام از طریق گیرنده های تیروزین کینازی را  -6

 دهد.
 با انواع روش های تنظیم گیرنده ها آشنا گردد. -7

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 داشته باشد.در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت  -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

 کنترل فعالیت هورمون ها  3

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
ره سازی و ترشح انواع هورمون ها آشنا با بیوسنتز، ذخی -1

 گردد.

 با نحوه انتقال انواع هورمون ها در گردش خون آشنا شود.  -2
 را توضیح دهد.نحوه کاتابولیسم و دفع هورمون ها  -3
 شرح دهد.نحوه تنظیم مقادیر خونی هورمون ها را  -4

 .بیان کند.ریتم های بیولوژیکی را  -5
 بیان کند.اختالالت هورمونی را  مکانیسم های کلی ایجاد -6

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 لسهج

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

 هورمون های هیپوفیزی  4
 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 شرح دهد.هیپوفیز را -محور هیپوتاالموس -1

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
سخ، پرسش و پا

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 آزمون پایانی
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 توضیح دهد.هورمون های هیپوفیزی را  -2
 بیان کند.فعالیت هورمون های هیپوفیزی را  -3
 را بداند.نحوه تنظیم هورمون های هیپوفیزی  -4
شرح نحوه ارزیابی آزمایشگاهی هورمون های هیپوفیزی را  -5

 دهد.
 اختالالت مربوط ترشح هورمون های هیپوفیزی را بداند -6

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 کتاب
نرم افزار 
 پاورپوینت

 در طول تدریس

 

 هورمون های تیروئید  5

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 شرح دهد.تیروئید را  -هیپوفیز-محور هیپوتاالموس -1

 بیان کند.هورمون های  تیروئید را  -2
 .توضیح دهدفعالیت هورمون های تیروئید را  -3
 بیان کند.نحوه تنظیم هورمون های تیروئید را  -4
 ذکر کند.نحوه ارزیابی آزمایشگاهی هورمون های تیروئید را  -5
 بوط ترشح هورمون های تیروئید را تعریف کند.اختالالت مر -6

 حیطه عاطفی:
 انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. با -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

6  
 هورمون های قسمت قشری 

 غده فوق کلیوی

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 شرح دهد.آدرنال را  کورتکسهورمون های  -1

 بیان کند.آدرنال را  کورتکس فعالیت هورمون های -2
 توضیح دهد.آدرنال را  کورتکس نحوه تنظیم هورمون های -3
آدرنال را  کورتکس نحوه ارزیابی آزمایشگاهی هورمون های -4

 ذکر نماید.
آدرنال را  کورتکس اختالالت مربوط ترشح هورمون های -5

 بداند

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه

پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

ای یا مرحلهکوییز در ابتدای  120 وایت بردسخنرانی،  شناختی دانشجو بتواند: ها ون های گنادهورم  7
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 حیطه شناختی:
 شرح دهد.گنادها را  -هیپوفیز-محور هیپوتاالموس - -1

 بیان کند.هورمون های  گنادها را  -2
 .توضیح دهد.ادها را فعالیت هورمون های گن -3
 ذکر نماید.نحوه تنظیم هورمون های گنادها را  -4
 نحوه ارزیابی آزمایشگاهی هورمون های گنادها را بداند. -5
 تعریف کنداختالالت مربوط ترشح هورمون های گنادها را  -6

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 یاق مشارکت داشته باشد.در مباحث مطرح شده با اشت -2

پرسش و پاسخ،  عاطفی
 بحث گروهی

 ماژیک
 ویدئو پروژکتور

 کتاب
نرم افزار 
 پاورپوینت

 جلسه
پرسش و پاسخ 
 در طول تدریس

 

 تکوینی

 

 هورمون های دوران بارداری  8

 دانشجو بتواند:

 حیطه شناختی:
 هورمون های جفتی را توضیح دهد. -1 -1

 بیان کند.فعالیت هورمون های جفتی را  -2
ذکر سنتز، ترشح و کاربرد بالینی هورمون های جفتی را  -3

 نماید.
نحوه ارزیابی آزمایشگاهی هورمون های کورتکس آدرنال را  -4

 بداند.
 بیان کند.ناهنجاری های بارداری را  -5
 گری جنینی آشنا شود.با روش ها و تستهای غربال -6

 حیطه عاطفی:
 با انگیزه در حین تدریس به درس گوش کند. -1
 در مباحث مطرح شده با اشتیاق مشارکت داشته باشد. -2

 شناختی

 عاطفی

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ، 

 بحث گروهی

 وایت برد
 ماژیک

 ویدئو پروژکتور
 کتاب

نرم افزار 
 پاورپوینت

120 

کوییز در ابتدای 
 جلسه
پاسخ پرسش و 

 در طول تدریس

 

ای یا مرحله

 تکوینی

 

9  
بندی کلیی مطالیب و جمع

 رفع اشکاالت

 :باشد قادر دانشجو

 حیطه شناختی:
دانشجو  بتواند مطالب ارایه شده در طول ترم را توضیح جامعی 

 بدهد.
 هدف از ارایه این واحد درسی را درک کرده باشد.

 حیطه عاطفی:
 پایان ترم شرکت نماید.با انگیزه و اشتیاق در امتحان 

 

-شناختی
 عاطفی

 120 ---- حل مسئله
حل سواالت 

 داده شده
 آزمون پایانی
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 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %80کل نمره با استفاده از کوئیز و  %20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %80   آزمون پایان ترم
 کل نمره %20  کوئیز و تکالیف درسی

 

 منابع:
1- R. Mohammadi, Hormonology,2nd edition. 

 


