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سخنرانی

گچ وتخته

بحث گروهی

وایت بورد

حضور منظم و به
موقع سر کالس،
مطالعه مطالب
جلسه گذشته پیش
ازورودبه کالس
شرکت فعال در
بحث های کالسی
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مکانیسم
عمل
هورمونها

هورمون را تعریف و انواع آن را طبقه
بندی نماید .
مکانیسم عمل انواع هورمون ها را
تشریح نماید .
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هورمونهای
آدرنال

هورمونهای بخش قشری آدرنال را طبقه
بندی کند .مسیر بیوسنتز و کاتابولیسم
این هورمونها  ،چگونگی تنظیم سنتز و
اختالالت مربوطه را تشریح نماید.
ساختار و نحوه بیوسنتر و کاتابولیسم
هورمونهای مترشحه از بخش مرکزی
آدرنال را شرح دهد.چگونگی تنظیم
سنتز و ترشح آنها را تشریح نماید .

3

سخنرانی

گچ وتخته

بحث گروهی

وایت بورد

حضور منظم و به
موقع سر کالس،
مطالعه مطالب
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هورمونهای
هیپوتاالموس
و هیپوفیز

ساختمان و مکانیسم عمل هورمونهای
هیپو تاالموس و هیپو فیز را شرح دهد .
نحوه تنظیم سنتز و ترشح و اختالالت
هورمونهای مربوطه را بحث کند.
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4

هورمونهای
تیروئیدو
پاراتیروئید

ساختار و متابولیسم هورمونهای
پا راتیروئیدی را تشریح
تیروئیدی و
نمایید .چگونگی تنظیم سنتز و ترشح و
اختالالت هورمونهای مذکور را تجزیه و
تحلیل نماید .
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دکتر نمازی
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بحث های کالسی
و کوئیز
5

هورمونهای
جنسی

متابولیسم هورمونهای جنسی مردانه را
بفهمد .نحوه تنظیم سنتز و ترشح
هورمونها را توضیح دهد .اختالالت
مربوطه را تشریح نماید. .متابولیسم
هورمونهای جنسی زنانه را درک نماید.
نحوه تنظیم سنتز و ترشح آنها را بحث
کند و اختالالت مربوطه را شرح دهد .
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نحوهارزشیابي :
ارزشیابی دانشجویان با استفاده از آزمونپايانترمانجام می شود.
منابع:

1-Lehninger principle of biochemisty . Last ed
2- Harper ,s illustrated Biochemisty last ed.
3- Textbook of biochemistry, Devlin, last ed.
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