
 

 تعالی بسمه

 گلستان پسشکی علوم دانشگاه

 پیراپسشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر

 هورمون شناسی( plan courseدوره ) طرح
 

               ػلَم آصهبیـگبّی گشٍُ آهَصؿی:                                          ؿٌبػی  َّسهَى: دسع ًبم 

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل  تحلیلی تشم یک : دٍسُ طَل

 پیشاپضؿکی داًـکذُ :ثشگضاسی هحل تئَسیٍاحذ  1 :ٍاحذ تؼذاد

  2ثیَؿیوی پضؿکی:  ًیبص پیؾ   حویذسضب جَؿمبًی دکتشهؼئَل دسع: 

  ؿٌجِػِ  ٍ ؿٌجِدٍ: هذسػیي ثب توبع سٍصّبی صّشا حلبسی دکتش- جَؿمبًی حویذسضب دکتش  :هذسػیي گشٍُ

ػلَم  پیَػتًِب کبسؿٌبػی :فشاگیشاى تحلیلی همطغ ٍ سؿتِ

  2تشم آصهبیـگبّی

 هٌبثغ: 

 یوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾثیَؿ

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 اّذاف کلی دسع:

 آؿٌبیی داًـجَیبى ثب 

 ٍ ّب خَاف آى تشکیجبت َّسهًَی ثذى 

  ثیوبسی یػالهتحبلت تغییشات ایي تشکیجبت دس ٍ 

   اسصؽ اًذاصُ گیشی آًْب دس تـخیق ثیوبسی ّب 

 

 



  َّسهَى ؿٌبػی: دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   1ؿوبسُ جلؼِ: 

  جَؿمبًی حویذسضب دکتشًبم هذسع:  ؿٌبػی َّسهَى همذهِهَضَع جلؼِ: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 ٍیشایؾثیَؿیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 همذهِ

 َّسهَى

  ؿٌبػی

  :یذ ثتَاًٌذثب  داًـجَ

       سٍؿْبی هختلف تٌظین ؿیویبیی فؼبلیتت ّتبی ػتلَلی

 اتَکشیي ، پبساکشیي ٍ اًذٍکشیي ( سا ؿشح دّذ 

 َّسهَى ّب سا ثش اػبع ػبختبس ؿیویبیی تمؼین ثٌذی کٌذ 

   ٍیظگیْبی َّسهًَْبی ًبهحلَل دس آة ٍ هحلتَل دس آة سا

 رکش ًوبیذ

  اًَاع سػپتَسّبی َّسهًَی سا ثش اػبع جبیگبُ ػلَلی آًْب

 رکش ًوبیذ

 ذ. سا ثیبى ًوبی ًحَُ اًتمبل پیبم 

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

ًوبیؾ ، ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

  کَتبُ آهَصؿیفیلن 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

کِ حیي کالع اص 

ػَال هی  داًـجَ 

  گشدد. 

 

 

 

 



 

 َّسهَى ؿٌبػی : دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   2ؿوبسُ جلؼِ: 

َّسهَى ّبی هَضَع جلؼِ: 

 ّیپَفیض -ّیپَتبالهَع

  جَؿمبًی حویذسضب دکتشًبم هذسع: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾ

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ّبی َّسهَى

-ّیپَتبالهَع

 ّیپَفیض

  :یذ ثتَاًٌذثب داًـجَیبى

  ّیپتَفیض  اص ػولکشد غتذُ ّیپَتتبالهَع  ؿٌبخت کلی ٍ 

 . ذٌداؿتِ ثبؿ

  لحتتبش ؿتتیویبیی ٍ  آًْتتب سا ثتتَِّسهًَْتتبی هتشؿتتحِ اص

 ثذاًٌذ. ػولکشدی 

 آًْب سا  َّسهًَْبی ثیوبسی ّبی ًبؿی اص اختالالت دس تشؿح

  ثذاًٌذ.  

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیؾ ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصؿی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

کِ حیي کالع اص 

داًـجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 



 

 َّسهَى ؿٌبػی : دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   3ؿوبسُ جلؼِ: 

  جَؿمبًی حویذسضب دکتشًبم هذسع:  َّسهَى ّبی تیشٍئیذی هَضَع جلؼِ: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾ

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ّبی َّسهَى

  تیشٍئیذی

  :یذ ثتَاًٌذثب داًـجَیبى

 ذٌؿٌبخت کلی اص ػولکشد غذُ داؿتِ ثبؿ . 

  لحبش ؿیویبیی ٍ ػولکشدی  آى سا ثَِّسهًَْبی هتشؿحِ اص

 ثذاًٌذ. 

   ثیوبسی ّبی ًبؿی اص اختالالت دس تشؿح َّسهًَْتبی آى سا

 ثذاًٌذ.  

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیؾ ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصؿی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

اص  کِ حیي کالع

داًـجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 



 َّسهَى ؿٌبػی : دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى    4ؿوبسُ جلؼِ: 

تؼت ّبی اسصیبثی ػولکشد ٍ هَضَع جلؼِ: 

 ثیوبسی ّبی تیشٍئیذی 

  جَؿمبًی حویذسضب دکتشًبم هذسع: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾثیَؿیوی ثبلیٌی ٌّشی 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ّبی تؼت

 اسصیبثی

 ٍ ػولکشد

 ّبی ثیوبسی

  تیشٍئیذی

  :یذ ثتَاًٌذثب داًـجَیبى

 ی غتذُ  ػولکتشد  ّتبی  تؼتت  کتبسثشد  ٍ اًجتبم  چگًَگی

 . ذٌکٌ ثیبىتیشٍئیذی سا 

 اًتَاع  دس ساَّسهًَْبی تیشٍئیتذی   ػشهی هیضاى تغییشات 

 . ذٌدّ ؿشح ّیپشتیشٍئیذیؼن ٍ ّیپَ هختلف

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیؾ ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصؿی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

کِ حیي کالع اص 

داًـجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 



 َّسهَى ؿٌبػی : دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   5ؿوبسُ جلؼِ: 

جٌؼی دس َّسهَى ّبی هَضَع جلؼِ: 

  صًبى  

 صّشا حلبسی   دکتشًبم هذسع: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾثیَؿیوی ثبلیٌی 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ّبی َّسهَى

 دس جٌؼی

  صًبى

  :یذ ثتَاًٌذثب داًـجَیبى

 دس کتذام  ّتش  ًمؾ ٍ تخوذاى اص هتشؿحِ َّسهًَْبی اًَاع 

  سا ثذاًٌذ.  ثذى فیضیَلَطی

 اػتتشٍطى  َّسهًَْبی ًمؾ  ،LH  ،FSH ٍ  دس پشٍطػتتشٍى 

 سا ؿشح دٌّذ.  ػیکل لبػذگی تٌظین

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیؾ ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصؿی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

کِ حیي کالع اص 

داًـجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 

 



 

 َّسهَى ؿٌبػی : دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   6ؿوبسُ جلؼِ: 

َّسهَى ّبی جٌؼی دس هَضَع جلؼِ: 

 هشداى   

 صّشا حلبسی   دکتشًبم هذسع: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾ

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ّبی َّسهَى

 دس جٌؼی

  هشداى

  :یذ ثتَاًٌذثب داًـجَیبى

 اص هتشؿحِ َّسهًَْبی اًَاع  ِ  دس کتذام  ّتش  ًمتؾ  ٍ ثیضت

  سا ثذاًٌذ.  ثذى فیضیَلَطی

  ًمؾ َّسهًَْبیLH  ،FSH سا ؿشح دٌّذ.  ثش سٍی ثیضِ ّب 

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیؾ ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصؿی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

کِ حیي کالع اص 

داًـجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 

 



 

 َّسهَى ؿٌبػی : دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   7ؿوبسُ جلؼِ: 

َّسهَى ّبی غذُ فَق هَضَع جلؼِ: 

 کلیِ   

 صّشا حلبسی   دکتشًبم هذسع: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾ

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ّبی َّسهَى

 فَق غذُ

     کلیِ

  :یذ ثتَاًٌذثب داًـجَیبى

 ثبؿٌذ داؿتِ غذُ ػولکشد اص کلی ؿٌبخت . 

 ػولکشدی ٍ ؿیویبیی لحبش ثِ سا آى اص هتشؿحِ َّسهًَْبی 

 . ثذاًٌذ

 سا آى َّسهًَْتبی  تشؿح دس اختالالت اص ًبؿی ّبی ثیوبسی 

  . ثذاًٌذ

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیؾ ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصؿی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

کِ حیي کالع اص 

داًـجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 



 

 َّسهَى ؿٌبػی : دسع ًبم

 98-99 تحلیلی ػبل اٍل ًیوؼبل :ثشگضاسی صهبى   8ؿوبسُ جلؼِ: 

تؼت ّبی اسصیبثی هَضَع جلؼِ: 

 کلیِ فَق غذُػولکشد 

 صّشا حلبسی   دکتشًبم هذسع: 

 هٌبثغ: دلیمِ 99هذت جلؼِ: 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی ٌّشی دیَیذػَى آخشیي ٍیشایؾ

 ثیَؿیوی ثبلیٌی تیتض آخشیي ٍیشایؾ 

 

 فعالیت دانشجو آموزشی رسانه تدریس شیوه طبقه-حیطه ف اختصاصیاهدا رئوس مطالب

 ّبی تؼت

 اسصیبثی

 غذُ ػولکشد

  کلیِ فَق

  :یذ ثتَاًٌذثب داًـجَیبى

 ػولکتشدی  ّبی تؼت کبسثشد ٍ اًجبم چگًَگی  ُ فتَق   غتذ

 . کٌٌذ ثیبى سا کلیِ

 هختلتف  اًتَاع  دس سا آى َّسهًَْبی ػشهی هیضاى تغییشات 

 .دٌّذ ؿشح ثیوبسی ّب ٍ اختالالت

-ؿٌبختی

 داًؾ 

پشػؾ ٍ ػخٌشاًی 

، ًوبیؾ ٍپبػخ

ػکغ،اًیویـي ٍ 

 فیلن کَتبُ آهَصؿی 

تختِ، 

ٍیذئَپشٍطکتَس 

 ٍ کبهپیَتش

پبػخ ثِ پشػـْبیی 

کِ حیي کالع اص 

داًـجَ  ػَال هی 

 گشدد.  

 

 

 

 



 

      

 همشسات ٍ ًحَُ ثشخَسد ثب غیجت ٍ تبخیش داًـج:َ 

  ًُوشُ كفش ٍ غیجت هَجِ هَجت حزف آى دسع خَاّذ ؿذآهَصؿی ، غیجت غیش هَجِ دس اهتحبى پبیبى تشم ثِ هٌضلِ  14ثش اػبع هبد .  

 ٍَظبیف ٍ تکبلیف داًـج:  

  حضَس ثِ هَلغ داًـجَیبى دس کالع 

 ُحضَس ٍ غیبة ثش طجك لَاًیي آهَصؿی داًـگب 

  سػبیت لَاًیي ٍ ؿئًَبت کالع 

 هـبسکت فؼبل دس ثحث ٍ پشػؾ ّبی کالػی  

 َتـشیحیٍ  تؼتی  کتجیًوشُ ثِ كَست اهتحبى  18ًوشُ  ة( ًوشُ پبیبى تشم :  2 ...(:ٍ کَئیض، تکبلیفالف( دس طَل دٍسُ    ًحَُ اسصؿیبثی داًـج 

  کَتبُ جَاة(

  


