
 1 

 ثغوِ تؼبلی

 دانشگاه علوم پسشکی گلستان  

 پسشکی علوم مرکس مطالعات و توسعه آموزش

  یَّرهَى ؽٌبع  course planتزهی دٍرُ  طزح 

 1044 -1041 :تحقیلیاٍل * ًیوغبل                یؾگبّیػلَم آسهب *گزٍُ آهَسؽی:                    پیزاپشؽکی       : داًؾکذُ* 

                  62 کذ درط: *                                      یَّرهَى ؽٌبعػٌَاى درط:  *

  یؾگبّیػلَم آسهبرؽتِ تحقیلی :  *                                         پیَعتًِبکبرؽٌبعی  همطغ : *

      : داًؾکذُ پیزاپشؽکیاري ثزگش هحل*                                      (8 -14ؽٌجِ )0سهبى ثزگشاري:  *

                                     8 تؼذاد جلغبت:  *                   ًظزي ًَع ٍاحذ: *                                                    ٍاحذ 1:  تؼذاد ٍاحذ* 

                   ًذاردپیؼ ًیبس یب ّن ًیبس:   *                                                          تؼذاد فزاگیزاى: *

  هْذي جؼفزيدکتز  -دکتز سّزا حقبريهذرعیي: ًبم 

                                         دکتز سّزا حقبري َل درط: ئهغًبم 

 )ثزطجك ثزًبهِ ّفتگی اعتبد( ّوِ رٍسُرٍسّبي توبط ثب هغئَل درط: 

 410 66062146 – 612 تلفي:                  گزٍُ ػلَم آسهبیؾگبّی -ذُ پیزاپشؽکیداًؾک آدرط دفتز: 

 drhesari@goums.ac.ir :پغت الکتزًٍیک

 : ّذف کلی درط
 يزیٍ ارسػ اًذاسُ گ يوبریٍ ث یاًَاع َّرهَى ّب در حبلت عالهت زاتییّب، تغ اًَاع آى يّب یضگیثذى ٍ خَاؿ ٍ ٍ یَّرهًَ جبتیؽٌبخت تزک

 ّب   يوبریث ـیب در تؾخآًْ

 اّذاف اختقبفی:
 : از دانشجو انتظار می رود در پایان دوره قادر باشد

 دیبدن را ذکر نما یهورمون ها یها یژگیو . 

 دیآنها ذکر نما یسلول گاهیانواع هورمون ها را بر اساس جا امیو نحوه انتقال پ یهورمون یرسپتورها انواع . 

 یو ػملکرد ییایمیمترشحه از آنها را به لحاظ ش یداشته باشند و هورمون ها سیپوفیو ه وتاالموسپیاز ػملکرد غده ه یکل شناخت 

 بدانند. 

 ندینما انیرا ب سیپوفیو ه پوتاالموسیغده ه یاز اختالالت در ترشح هورمونها یناش یها یماریب . 

 بدانند.  یو ػملکرد ییایمیا را به لحاظ شمترشحه از آنه یداشته باشند و هورمون ها دیروئیاز ػملکرد غده ت یکل شناخت 

 ندینما انیرا ب دیروئیغده ت یاز اختالالت در ترشح هورمونها یناش یها یماریب  . 

 زنان را بدانند.  یجنس یاز ػملکرد هورمون ها یکل شناخت 

 و جفت را بداند. یحاملگ یمیوشیاز ب یکل شناخت 

 ندینما انیزنان را ب یجنس یهااز اختالالت در ترشح هورمون  یناش یها یماریب  . 

 مردانه را بدانند.  یجنس یاز ػملکرد هورمون ها یکل شناخت 

 ندینما انیمردانه را ب یجنس یاز اختالالت در ترشح هورمون ها یناش یها یماریب  . 

 یو ػملکرد ییایمیه لحاظ شمترشحه از آنها را ب ی( داشته باشند و هورمون هایو مرکس ی)قشر هیاز ػملکرد غده فوق کل یکل شناخت 

 بدانند. 

 ندینما انیرا ب هیغده فوق کل یاز اختالالت در ترشح هورمونها یناش یها یماریب   . 

 ندینما انیآنها را ب یاز اختالالت در ترشح هورمون ها یناش یها یماریو پانکراس را بشناسد و ب یدستگاه گوارش یها هورمون. 

 ندینما انیآنها را ب یاز اختالالت در ترشح هورمون ها یناش یها یماریرا بشناسد و ب دیروئیغده پارات یها هورمون .  

 ًحَُ ارسؽیبثی داًؾجَ:

 ًوزُ کل %14هؼبدل  ًوزُ 6 (:پزعؼ ٍ پبعخالف( در طَل دٍرُ )تکبلیف، 

 ًوزُ کل %24هؼبدل  ًوزُ 12  ة( پبیبى تزم  :

  آسهَى:ؽیَُ ج( 
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 پبعخ  ٍ پزعؼ ٍ  ؽفبّی :ى تزم هیب

 تغتی :پبیبى تزم  

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًؾجَهمزرات ٍ 

ى درط آغیجت هَجِ هَجت حذف  آهَسؽی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ ففز ٍ 10ثز اعبط هبدُ 

 خَاّذ ؽذ .

 ٍظبیف ٍ تکبلیف داًؾجَ:

 در کالط  بىیحضَر ثِ هَلغ داًؾجَ -1

 داًؾگبُ یآهَسؽ يیثز طجك لَاً بةیٍ غ حضَر -6

 ٍ ؽئًَبت کالط يیلَاً تیرػب -6

 یفؼبل در ثحث ٍ پزعؼ ّبي کالع هؾبرکت -0

 یداًؾگبّ نیطجك تمَ   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: *

 :یهٌبثغ افل

- Clinical Chemistry (Tietz). Latest ed 
- Clinical Diagnosis and management by laboratory methods (Henry). Latest ed  

 منابغ کمکی:

- Clinical Chemistry (Bishop). Latest ed 
 

 

 یجذٍل سهبى ثٌذي ثزًبهِ درع

 هذرط ارائِ درط ؽیَُ رئَط هطبلت عبػت تبریخ ردیف
ٍعبیل کوک 

 آهَسؽی

عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ  کلیبت َّرهَى ؽٌبعی  8 -14 42/4/0211 1

 پبعخ )آًالیي(
 جؼفزيدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

اعتفبدُ اس 

ػکظ،  ب،یهذ

 ؾيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

2 10/4/0211 14- 8  
َّرهَى ّبي غذُ ّیپَتبالهَط ٍ 

 ّیپَفیش ٍ اختالالت آًْب
عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ 

 پبعخ )آًالیي(
 جؼفزيدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

اعتفبدُ اس 

ػکظ،  ب،یهذ

 ؾيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

3 5/5/0211 14- 8  
َّرهَى ّبي غذُ تیزٍئیذ ٍ 

 اختالالت آًْب
عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ 

 پبعخ )آًالیي(
 جؼفزيدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

اعتفبدُ اس 

ػکظ،  ب،یهذ

 ؾيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

4 02/5/0211 14- 8  
هتبثَلیغن کلغین -غذُ پبراتیزٍئیذ

 ٍ فغفز ٍ اختالالت آًْب 
اًی ٍ پزعؼ ٍ عخٌز

 پبعخ )آًالیي(
 جؼفزيدکتز 

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

اعتفبدُ اس 

ػکظ،  ب،یهذ

 ؾيیوی)اً لنیف
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 (ّبي کَتبُ ٍ ...

5 40/5/0211 14- 8  
َّرهَى ّبي غذُ فَق کلیِ )لؾزي 

 ٍ هزکشي( ٍ اختالالت آى ّب
عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ 

 پبعخ )آًالیي(
 يدکتز حقبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

اعتفبدُ اس 

ػکظ،  ب،یهذ

 ؾيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

6 46/5/0211 14- 8  
َّرهَى ّبي جٌغی سًبًِ ٍ هزداًِ ٍ 

 اختالالت آًْب
عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ 

 پبعخ )آًالیي(
 يدکتز حقبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

اعتفبدُ اس 

ػکظ،  ب،یهذ

 ؾيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...

7 
3/6/0211 

04/6/0211 
14- 8  

ٍ  یدعتگبُ گَارؽ ّبي َّرهَى

 ٍ اختالالت آًْب پبًکزاط
عخٌزاًی ٍ پزعؼ ٍ 

 پبعخ )آًالیي(
 يدکتز حقبر

 تبپزٍصکتَر،ید

 َتز،یکبهپ

اعتفبدُ اس 

ػکظ،  ب،یهذ

 ؾيیوی)اً لنیف

 (ّبي کَتبُ ٍ ...
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