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توصیف کلی دوره
اين بلوک ادغام يافته ،بخشي از برنامه آموزشي علوم پايه دانشجويان پزشکي است كه به آموزش اصول ،مفاهيم و محفوظات در
زمينه سااااختار (مشاااتمل بر ميکروساااکوپي و ماكروساااکوپي) ،مجاورات ،تکوين و عملکرد طبيعي غدد درونريز و همچنين
متابوليساام و تنظيم هورمونهاي مترشااحه ميپردازد؛ به ميزاني كه دانشااجويان را براي درک و تجزيه و تحليل اختالالت غدد
درونريز آماده سازد.
اين بلوک به موارد زير نمیپردازد:



جزييات غيرضروري و تخصصي ساختار و عملکرد اجزاي غدد درونريز



سااااختار و عملکرد غيرطبيعي بدن از جمله عوامل و مکانيسااام هاي بيماريزا و واكنش هاي بدن به اين عوامل ،اصاااول
فارماكولوژي و پاتوفيزيولوژي بيماريها و اختالالت غدد درونريز



روشهاي تشخيصي و درماني

اهدا ف بلوک غدد
الف) اهدا ف دانشی
در پايان اين بلوک دانشجو بايد بتواند:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

ساختار هيپوتاالموس ،هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال ،بخش درونريز پانکراس 1و مجاورات هر يك از آنها را
بداند.
نحوه عصبدهي و خونرساني به اين غدد را توضيح دهد.
ساختار هيستولوژيك هيپوتاالموس ،هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال و بخش درونريز پانکراس را بداند.
نحوه تکوين هيپوتاالموس ،هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال و بخش درونريز پانکراس را بداند.
ساختار مولکولي هورمونهاي هيپوتاالموس ،هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال و بخش درونريز پانکراس را بداند.
متابوليسم هورمونهاي هيپوتاالموس ،هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال و بخش درونريز پانکراس را بداند.
عملکرد طبيعي غدد هيپوتاالموس و هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال و بخش درون ريز پانکراس را بداند

ب) اهدا ف مهارتی

در پايان اين بلوک دانشجو بايد بتواند:
 .1ساختار هيستولوژيك هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال و بخش درونريز پانکراس را زير ميکروسکوپ تشخيص
دهد.
 .2موقعيت قرارگيري غدد را در تصاوير راديولوژيك بشناسد.
 .3محل قرارگيري غدد هيپوفيز ،تيروئيد ،پاراتيروئيد ،آدرنال و پانکراس را در جسد يا موالژ تشخيص دهد.
 .4تيپهاي بدني را تشخيص دهد و شاخص توده بدني را محاسبه كند.

 1مباحث مربوط به غدد جنسي در بلوک توليدمثل و ساختار غده پينه آل در بلوک عصبي ارائه ميشود.
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ج)اهدا ف نگرشی
از دانشجو انتظار ميرود طي اين بلوک:
 .1بر كرامت انساني جسد واقف باشد و آن را رعايت كند.
 .2از جايگاه ويژه حرفهاي و وجود حساسيتهاي اخالقي در رشتهي پزشکي آگاه باشد.
 .3منضبط و مؤدب باشد و رفتار و ظاهر متناسب با شأن دانشجوي پزشکي داشته باشد.
 .4نقدپذير و منطقي باشد و حقايق را بپذيرد.
 .5در تمام امور اعم از آزمونها و ارائه تکاليف نوشتاري و شفاهي به شرافت و درستکاري و حفظ شأن پزشکي پايبند
باشد.
 .6در انجام كارها و تکاليف گروهي همکاري موثري داشته باشد.
 .7به اساتيد و مربيان خود احترام بگذارد.
 .8وظيفه شناس ،مسؤوليت پذير و قابل اعتماد باشد.
 .9خود را ملزم به خودآموزي و بهروز نگهداشتن دانش و مهارتهاي خود بداند.
 .11ضوابط دانشکده را رعايت نمايد.
 .11در استفاده از منابع و امکانات عمومي از اتالف و اسراف خودداري كند.
 .12فعاالنه گوش كند.
 .13به طور مناسب از تکنيكهاي غيركالمي شامل زبان بدن استفاده كند.
 .14در روابط بين فردي بيان مؤثر و صميمي داشته باشد.
 .15ارتباط كالمي و چشمي مناسبي برقرار كند.
 .16به عنوان عضوي از تيم با ساير دانشجويان كار گروهي انجام دهد.
 .17با اساتيد ،مسووالن آموزشي و اداري ارتباط مناسب برقرار كند.
 .18به مسؤوالن آموزشي بازخورد به هنگام و سازنده ارائه دهد.
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جدول زمانی ردوس نظری
ساعت

ردیف

عنوان جلسه

.1

كليات بيوشيمي غدد

2

.2

مقدمات فيزيولوژي غدد

2

.3

ساختار ميکروسکوپي و ماكروسکوپي و نحوه تکوين
هيپوتاالموس و هيپوفيز

2

.4

بيوشيمي هورمونهاي هيپوتاالموس و هيپوفيز

2

.5

عملکرد هورمون هاي هيپوتاالموس و هيپوفيز خلفي

2

.6

عملکرد هورمون هاي هيپوفيز قدامي

2

.7

ساختار ميکروسکوپي و ماكروسکوپي و نحوه تکوين آدرنال،
بخش درون ريز پانکراس ،تيروئيد و پاراتيروئيد

2

.8

بيوشيمي هورمونهاي آدرنال و پانکراس

2

.9

عملکرد هورمون هاي درون ريز پانکراس

2

.11

عملکرد هورمون هاي قشر آدرنال

2

.11

بيوشيمي هورمون تيروئيد

2

.12

عملکرد هورمون تيروييد

2

.13

بيوشيمي هورمون پاراتيروئيد و ساير هورمونهاي تنظيم
كننده كلسيم

2

.14

فيزيولوژي استخوان و عملکرد هورمون هاي دخيل در تنظيم
كلسيم و فسفر

2

.15

بحث ادغام يافته
28

جمع
برخي از جلسات به صورت يادگيري در تيم ( )TBLاداره ميشود.

جدول زمانی ردوس عملی
ردیف عنوان جلسه
.1
.2

ساعت
2

ساختار ميکروسکوپي غدد درون ريز
اندازه گيري شاخص توده بدني و تعيين تيپ هاي بدني

2

( در حال حاضر ارایه نمی شود)
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جمع

منابع یادگیری
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منبع بيوشيمی:
1-Clinical Biochemistry:Metabolic and Clinical Aspects,3rd Edition,With Expert Consult access,
William Marshall Márta Lapsley Andrew Day Ruth Ayling

2-Textbook of Biochemistry with Clinical Correlations, 7th Edition, by Thomas M. Devlin
3-Henry's Clinical Diagnosis and Management by Laboratory Methods , 22nd Edition, by Richard A.
McPherson , Matthew R. Pincus

منبع فيزیولوژی:
Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. Saunders 2016, 13th edition,
) chapter 28, (page 364
) chapter 29, )pages 373—372 and 380-384
 chapters 75-08
منبع بافت:
Junqueira's Basic Histology. McGraw‐Hill Medical 2010; 15th edition, chapter 20, pages 361-383

آزمون
آزمون تمام دروس نظري بلوک به صورت تجميعي در قالب يك امتحان برگزار ميشود .تعداد و نوع سواالت به صورت زير است:

غدد

تعداد
ساعت

تعداد كل
سوال

تعداد تست

تعداد سوال
كوته پاسخ

تعداد سوال
بين رشته اي

بارم هر سوال
كوته پاسخ

بارم هر تست

بارم هر سوال بين رشته اي

28

50

40

7

3

0.4

0.4

0.4

غدد

بافت شناسي

جنين شناسي

آناتومي

بيوشيمي

فيزيولوژي

كل

تعداد ساعات

4

0

0

10

14

28

تعداد كل سواالت

7

0

0

18

25

50

تعداد سواالت تستي

5

0

0

15

20

40

تعداد سواالت كوته پاسخ

2

0

0

2

3

7

تعداد سواالت بين رشته اي

0

0

0

1

2

3

نمره كل

2.8

0

0

7.2

10

20

 TBLو كوئيز قسمتي از نمره نهايي را تشکيل مي دهند.
به ازاي هر جلسه  TBLيا كوئيز ،يك سوال از ديسيپلين مربوطه حذف خواهد شد.
سؤاالت آزمون براي دو گروه يکسان خواهد بود.
حد نصاب قبولي در بلوک ،نمره  11از  21است كه به عنوان عملکرد دانشجو در كارنامه نيمسال ثبت ميشود.
در عين حال ،نمره دان شجو در هر يك از دروس آناتومي ،بافت شنا سي ،بيو شيمي ،جنين شنا سي و فيزيولوژي در هر يك از
بلوکها ،در پايان سالهاي تحصيلي اول و دوم ،محاسبه و اعالم ميشود كه حدنصاب قبولي آن نيز نمره  11از  21است.
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اطالع رساني نمرات ،از طريق سيستم الکترونيکي مديريت آموزش (سيپاد) 2و وب سايت پزشکي  391خواهد بود.

ارزشیابی

الف) ارزشیابی دوره
ارزشيابي دوره به منظور دريافت بازخورد در خصوص كيفيت دوره است و تالش ميشود تا با در نظر گرفتن نظرات و پيشنهادات
ارائه شده ،نواقص احتمالي بر طرف شده و كيفيت دورههاي آتي ارتقا يابد .ارزشيابي بلوک از طريق روشهاي زير انجام ميشود:
 نظرخواهی از دانشجویان :دانشاجويان از زماان برگازاري آزماون تاا زماان اعاالم نمارات بلاوک فرصات دارناد فارم
ارزشاايابي دوره را كااه روي سااايت پزشااکي  91قاارار مااي گياارد ،تکمياال كننااد .مشاااهده نمااره بلااوک ،منااوط بااه
تکميال فاارم اساات .همچناين جلسااهاي دو ساااعته بعاد از اتمااام بلااوک تشاکيل ماايشااود كاه در آن دانشااجويان بااا
بحث گروهي ،نظرات ،مشکالت و پيشنهادهاي خود را ارائه ميدهند.
 نظرخواهی از مدرساان بلاو  :در پاياان بلاوک و از طارص مصااحبه باا اعضااي هياات علماي و مساؤوالن بلاوک
انجام ميشود.

ب) ارزشیابی مدرسان

 ارزشيابي اعضاي هيات علمي با هادف ارتقااي تاوانمنادي ايشاان صاورت مايگيارد .در ايان راساتا منباع گاردآوري
اطالعااات ،نظرخااواهي از دانشااجويان خواهااد بااود كااه از طريااق هماااهنگي بااا دفتاار ارزشاايابي هيااات علمااي انجااام
ميشود.

edu-e.tums.ac.ir
md90tums.ir
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