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 بخش الف

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

  اراكمرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

رفتار 

 ورودي
وسايل 

 آموزشی
 فعاليت هاي يادگيري محل تدريس

 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

طبقه بندی  1

 هورمونها
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 
 طبقه بندی هورمون هارا شرح دهد.  -1

 انواع هورمونهای پپتیدی را شرح دهد. -2

تفاوت های هورمون های پپتیدی و  -3

 استروئیدی را شرح دهد.

كاتابولیسم هورمون های پپتیدی را  -4

 شرح دهد.

اهمیت تغییرات پس از ترجمه در  -5

انتهای آمیني و یا كربوكسیل برخي از 

 هورمون ها ی پپتیدی را شرح دهد

 
 

سخنراني و پرسش و پاسخ 

  كالسدر 
 

پرسش از 

دانشجویان 

 در رابطه با

ارائه چند 

مثال از 

هورمون 

های 

پپتیدی و 

 استروئیدی

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 

 %10تکالیف

تا  10كوئیز 

15  % 

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

Harper's 

Illustrated 

Biochemistry 

,31e, New York, 

2018. 

Textbook of 

Biochemistry 

with Clinical 

Correlations, 

Thomas M. 

Devlin 7th, John 

Wiley & Sons, 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی : 

 روان حرکتی(شناختی، عاطفی، 

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعاليت هاي يادگيري محل تدريس

 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

هورمونهای  2

هیپوتاالموس 

و  و هیپوفیز

هورمون های 

تنظیم كننده 

 كلسیم

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 
هورمون های ساختار شیمیایي  -1

 هیپوفیز قدامي و خلفي را شرح دهد

تنظیم سنتز هورمون های هیپوفیز  -2

 قدامي و خلفي را شرح دهد

عملکرد بیو شیمیایي هورمون های  -3

 هیپوفیز قدامي و خلفي را شرح دهد

نقش هورمون رشد در متابولیسم مواد  -4

 سه گانه را شرح دهد

اهمیت اندازه گیری هورمون رشد و  -5

فاكتور های رشد در بررسي كوتولگي ها را 

 شرح دهد

عالقه به تحقیق در مورد ارتباط  -6

عملکرد هورمون های هیپوفیز و سایر 

 هورمون ها نشان دهد .

   

 

 

 

 

سخنراني و پرسش و پاسخ 

  كالسدر 
 

پرسش از 

دانشجویان 

در رابطه با 

ارائه چند 

مثال از 

هورمون 

های 

هیپوتاالمو

س و 

 هیپوفیز

ت بورد وای

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 

 %10تکالیف

تا  10كوئیز 

15  % 

 %40میان ترم 

 %40پایان ترم 

Harper's 

Illustrated 

Biochemistry 

,31e, New York, 

2018. 

Textbook of 

Biochemistry 
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Correlations, 
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Devlin 7th, John 

Wiley & Sons, 

Inc. 2011. 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعاليت هاي يادگيري محل تدريس

 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

هورمون های  3

 تیروئیدی
 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

هورمون های مکانیسم سنتز  -1

 را شرح دهد تیروئیدی

هورمون های مکانیسم تنظیم سنتز  -2

 را شرح دهد تیروئیدی

را  تیروئیدیهورمون های ساختار  -3

 شرح دهد

در  هورمون های تیروئیدینقش  -4

 متابولیسم مواد سه گانه را شرح دهد

دارو های ضد مکانیسم عملکرد  -5

 را شرح دهد تیروئیدی

بررسي بیوشیمیایي هیپو و  -6

 . هیپرتیروئیدیسم را شرح دهد

اهمیت اندازه گیری هورمون های  -7

ئیدی در بررسي اختالالت غده وتیر

 .ئید را شرح دهدتیرو

عالقه به بررسي ارتباط عملکرد غده  -8

تیروئید و عقب ماندگي ذهني در نوزادان 

 نشان دهد

 

 
 

سخنراني و پرسش و پاسخ 

  كالسدر 
 

پرسش از 

دانشجویان 

در رابطه با 

هورمون 

اصلي 

 تیروئید و 

 اهمیت آن

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 

 %10تکالیف

تا  10كوئیز 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعاليت هاي يادگيري محل تدريس

 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

هورمون های  4

بخش قشری 

و مركزی 

 آدرنال

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

 هورمون های بخش قشری آدرنال -1

 را شرح دهد

بیوسنتز كورتیزول و آلدوسترون را  -2

 شرح دهد

نقش آلدوسترون در تنظیم سدیم و  -3

 پتاسیم را شرح دهد

در  هورمون كورتیزولنقش  -4

 متابولیسم مواد سه گانه را شرح دهد

بیماری كوشینگ و آدیسون را شرح  -5

 دهد

بخش مركزی  بیوسنتز هورمون های -6

 را شرح دهد آدرنال

در  هورمون اپي نفریننقش  -7

 متابولیسم مواد سه گانه را شرح دهد

اهمیت اندازه گیری كوتیزول در  -8

 بررسي سندروم كوشینگ را شرح دهد
 –ت ارزیابي محور رنین اهمی -9

آنزیوتانسین در بررسي هیپو و هیپر 

 را شرح دهد آلدوسترونیسم
 

سخنراني و پرسش و پاسخ 

  كالسدر 
 

پرسش از 

دانشجویان 

در رابطه با 

 هورمون

 اصلي های

مترشحه از 

 بخش

قشری و 

مركزی 

 و  آدرنال

 اهمیت آنها

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 
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هدف کلی 

 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعاليت هاي يادگيري محل تدريس

 ارزشيابیشيوه 

 منابع تدريس
 درصد متد

هورمون های  5

 پانکراس
  

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

هورمون های ترشح شده از پانکراس  -1

 را شرح دهد
بیوسنتز و ساختار انسولین را شرح  -2

 دهد
بیوسنتز و ساختار گلوكاگون را شرح  -3

 دهد
 هورمون انسولیننقش و مکانیسم  -4

 در متابولیسم مواد سه گانه را شرح دهد
 هورمون گلوكاگوننقش و مکانیسم  -5

 در متابولیسم مواد سه گانه را شرح دهد
اهمیت مکانیسم آزاد سازی انسولین  -6

در بررسي انواع دیابت ها و یا 

 هیپوگلیسمي را شرح دهد
در  cاهمیت اندازه گیری پپتید  -7

 دهدرا شرح بررسي انواع هیپوگلیسمي 

عالقه به تحقیق در مورد هورمون  -8

انسولین و گلوكاگون ، در سرطان 

 پانکراس نشان دهد
 
 

 

  

سخنراني و پرسش و پاسخ 

  كالسدر 
 

پرسش از 

دانشجویان 

در رابطه با 

 هورمون

 اصلي های

مترشحه از 

 پانکراس و 

 اهمیت آنها

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال
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 جلسه

 اهداف ويژه رفتاري 

)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی : 

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی(

روش ياددهی )روش 

 تدريس(

 
وسايل  رفتار ورودی

 آموزشی
 فعاليت هاي يادگيري محل تدريس

 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد

هورمون های  6

 جنسي
 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

 
بیوسنتز آندروژن ها و استروژن ها را  -1

 شرح دهد
ساختار شیمیایي آندروژن ها و  -2

 استروژن ها را شرح دهد
اهمیت بیوشیمیایي آندروژن ها و  -3

 استروژن ها را شرح دهد
و  كنترل بیوسنتز آندروژن ها -4

 استروژن ها را شرح دهد
اختالالت متابولیسم آندروژن ها و  -5

 استروژن ها را شرح دهد
اندازه گیری تستوسترون در  -6

را  بررسي هیپوگنادیسم در مردان

 .شرح دهد

ماتاز واهمیت مهار كننده های آر -7

در برخي انواع سرطان های پستان 

 وابسته به استروژن را شرح دهد.

های هورموني   در مورد تست -8

مناسب جهت تشخیص یک بیماری 

 خاص را تحقیق كند 
 

  

سخنراني و پرسش و پاسخ 

  كالسدر 
 

پرسش از 

دانشجویان 

در رابطه با 

 هورمون

جنسي  های

مذكر و 

 مؤنث و 

 اهمیت آنها

وایت بورد 

 ویدئو –

 پروژكتور

 كالس 

انجام كوئیز در جلسه 

ارائه سوال و  –بعد 

ارجاع دانشجو به 

منابع معرفي شده 

جهت پیدا كردن 

 پاسخ به سوال

پاسخ به 
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 مي شود. هدف كلي  در واقع نشان دهنده هدف اصلي آن جلسه تدریس خواهد بود كه اصوال یک هدف كلي نگارش شده و سپس به چند هدف ویژه رفتاری تقسیم 

 اف در تعیین متد و وسایل آموزشي موثر اهداف ویژه رفتاری دارای فعل رفتاری ، معیار، محتوا و شرایط بوده و در حیطه های شناختي ، عاطفي و روان حركتي طراحي مي شود.این اهد

 برای كسب اطالعات بیتشر به فهرست وارسي طرح درس نظری مراجعه نمایید. .هستند

 

 


