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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي علوم آزمايشگاهي تحصیلي: یو رشته مقطع علوم آزمايشگاهي گروه آموزشي: پیراپزشکي دانشکده:

 2بیوشیمي پزشکي یش نیاز: پ  نظرینوع واحد:   1 تعداد واحد:   هورمون شناسي نام درس:

 دانشکده پیراپزشکيمکان برگزاری:                         10-12:ساعت      دوشنبه     :الس: روززمان برگزاری ک

 دکتر رويا شريفي  مسئول درس:   نفر 29 تعداد دانشجويان:

 دکتر رويا شريفي -دکتر داوود احمدوند مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

ولي شامل سلولها، بافتها و اعضاء مختلفي است که هر کدام فعالیت اختصاصي خود را دارند. ايجاد بدن موجودات پر سل

هماهنگي بین اين سلولها، بافتها و اعضاء در شرايط مختلف ضروری است. اين هماهنگي از طريق سیستم هايي به انجام 

ت مورد نیاز را از بافت کنترل کننده به تمامي بافت ها مي رسد که با ترشح مواد دارای فعالیت بیولوژيک، جرياني از اطالعا

 و سلولهای تحت پوشش آن مرکز برقرار مي کنند. اين مواد يا مولکول های پیام رسان را هورمون مي نامند.

بسیاری از بیماری ها حاصل کاهش يا افزايش تولید هورمون ها و يا تداخل با فعالیت هورمون ها هستند. ارزيابي اين 

 ماری ها با اندازه گیری مقادير هورمون ها و متابولیت های آنها در مايعات بدن صورت مي پذيرد. بی

 

 
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

 ساعته درسي انتظار مي رودتا: 16در پايان اين دوره 

ص بیماری هـای مختلـف بیـان    ارزش اندازه گیری هر يک از هورمونها و متابولیت های حاصل از آن را در تشخی -1

 نمايد.

 بتواند با استفاده از روشهای متداول و نوين آزمايشگاهي، آزمايشات مختلف هورموني مايعات بدن را انجام دهد. -2
 

 

 :اولاهداف رفتاری جلسه 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 هورمونهای تیروئیدی را ذکر کند. -

   د.شرح ده راساختمان غده تیروئید  -

 شرح دهد.هورمونهای را و ترشح نحوه ساخت  -

 توضیح دهد.را  یدیروئیت یساخت و ترشح هورمونها میتنظ -

 .  بیان نمایدرا  در گردش خون یدیروئیت یانتقال هورمونها -

 را ذکر نماید. دیروئیت یعمل هورمونها سمیمکان -
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 بیان نماید.را ی دیروئیت یهورمون ها کیولوژیزیاثرات ف -

 را توضیح دهد.ی دیروئیت یورمونهاه سمیکاتابول -

 بیان نماید.را  دیروئیاختالالت عملکرد غده ت -

 غده تیروئید را ذکر نماید. اختالالت یابیارزتست های آزمایشگاهی  -

 .را تجزیه و تحلیل کند دیروئیتغده اختالالت  یشگاهیآزمابه کمک تست های  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

توضیییح مصتیییری در  ساختمان غده تیروئید دقیقه 10

مییییورد هورمونهییییای 

 تیروئیدی

توضییییح المیییالی در 

مییورد سییاختمان غییده 

 تیروئید

 

سصنرانی با استفاده از 

اسالید و وایت برد و 

به شیوه پرسش و 

، بحث گروهی، پاسخ

روش تجربه 

 آزمایشگاهی

و پاسخ و بحث  پرسش

 ، کوئیز، تمرینکالسی

نحییییوه سییییاخت و ترشییییح   قهیدق 20

 یهورمونها

توضیییح المییالی بییر   

مراحیییییل سیییییینتز  

هورمونهای تیروئییدی  

 و ترشح آنها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

سییییاخت و ترشییییح  میتنظیییی دقیقه 10

 یدیروئیت یهورمونها

تنظییییییم ترشیییییح  

هورمونهای تیروئییدی  

بوسییییییله محیییییور  

 -هیپییییییییییییییوفیز

 هیپوتاالموس

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

در  یدیروئیت یانتقال هورمونها هقیدق 5

 گردش خون

توضیییح المییالی بییر   

انتقیییال هورمونهیییای  

تیروئیدی به سلولهای 

 هدف

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 یشگاهیآزما

 ینهییاعمییل هورمو سییمیمکان قهیدق 5

 دیروئیت

توضیییح المییالی بییر   

د هورمونهیییییییای وور

تیروئیییدی بییه داخییل  

سلول و مکانیسم عمل 

 آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

هورمییون  کیییولوژیزیاثییرات ف قهیدق 10

 یدیروئیت یها

اثیییر هورمیییون هیییای 

بییییییر تیروئیییییییدی 

متابولیسییم مییواد سییه 

 گانه و سایر اثرات آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 یهورمونهیییییا سیییییمیکاتابول قهیدق 5

 یدیروئیت

رمونهیای  نیمه عمر هو

تیروئیییدی در گییردش 

خییون و نحییوه تجزیییه 

آنها در گردش خون و 

 دفع آنها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 توضیییح المییالی بییر   دیروئیاختالالت عملکرد غده ت قهیدق 20

کییییاهش و افییییزایش 

هورمونهای تیروئییدی  

و اختالالت مربوط بیه  

 آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 یابیارز یشگاهیآزما یتست ها قهیدق 15

 دیروئیغده تاختالالت 

مالی بر انواع توضیح ال

تسیییییییت هیییییییای 

آزمایشیییگاهی بیییرای  

ارزییییابی اخیییتالالت  

تیروئیییید و اولوییییت و 

اهمیییت تسییت هییای  

 آزمایشگاهی  

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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الت غده تیروئیید  ارزیابی اختال قهیدق 20

بیییه کمیییک تسیییت هیییای    

 آزمایشگاهی

تجزیییییه و تحلیییییل  

اختالالت غده تیروئید 

به کمیک تسیت هیای    

 آزمایشگاهی

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 

 :دوم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 توضیح دهد. در بدن، اشکال پالسمایی آنها و عملکرد آنها را و فسفات میکلس یونهای عیتوز -

 هورمونهای دخیل در تنظیم غلظت کلسیم و فسفات را فهرست نماید. -

 ساختمان غده پاراتیروئید را توضیح دهد. -

 را توضیح دهد.  آن خت و ترشح نحوه سا ،ساختار هورمون پاراتورمون -

 انتقال پالسمایی پاراتورمون را توضیح دهد. -

 .بیان کندنحوه اثر پاراتورمون بر سلولهای هدف را  -

 موستاز کلسیم و فسفات را فهرست کند.واثر پاراتورمون بر ه -

 اختالالت مربوط به کاهش یا افزایش پاراتورمون را توضیح دهد. -

 را توضیح دهد.آن  میظتن و  نحوه سنتز کلسی تریول -

 را توضیح دهد. بر بافت هدف مکانیسم اثر آن در پالسما و نحوه انتقال کلسی تریول  -

 را توضیح دهد.موستاز کلسیم و فسفات واثر کلسی تریول بر ه -

 ریول را فهرست کند.تاختالالت مربوط به کاهش یا افزایش کلسی  -

 .دهد حیتوض را کلسی تونین ، انتقال و مکانیسم اثرنحوه سنتز -

 کلسیم و فسفات را توضیح دهد.غلظت پالسمایی تست های آزمایشگاهی مربوط به ارزیابی  -

 ا تجزیه و تحلیل کند. ی تنظیم کننده کلسیم و فسفات رهورمونهااختالالت مربوط  -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 یابيارزش ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

مییروری بییر یونهییای کلسیییم و  دقیقه 15

فسفات، اشکال پالسمایی آنها و 

عملکیییرد بیولوژییییک آنهیییا و  

توضیح مصتییری بیر   

یونهییییای کلسیییییم و 

فسییییفات، اشییییکال  

ه از با استفاد یسصنران

ه برد و ب تیو وا دیاسال

خ، پرسش و پاس وهیش

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 میدر تنظیی لیییدخ یهورمونهییا

 و فسفات میغلظت کلس

پالسییییمایی آنهییییا و 

 عملکرد بیولوژیک آنها

در  یمصتیییر حیتوضیی

 یمییییورد هورمونهییییا

و  میه کلسکنند میتنظ

 فسفات

روش  ،یبحث گروه

یشگاهیتجربه آزما  

سییاختار هورمییون پییاراتورمون،  دقیقه 20

، انتقیال  نحوه سیاخت و ترشیح  

پالسییمایی و نحییوه اثییر آن بییر 

 سلول هدف

ی بییر توضیییح المییال 

سیییییاختمان غیییییده 

پاراتیروئیییید، نحیییوه   

ساخت، ترشح و انتقال 

پالسمایی و اثر آن بیر  

 سلول هدف

ه از با استفاد یسصنران

ه برد و ب تیو وا دیاسال

خ، پرسش و پاس وهیش

روش  ،یبحث گروه

یشگاهیتجربه آزما  

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

اثییر پییاراتورمون بییر هوموسییتاز  دقیقه 20

و اخییتالالت  و فسییفات میلسییک

 مربوط به کاهش و افزایش آن

اثییرات پییاراتورمون بییر 

استصوان، لیب  روده  

ای و دفیییع کلییییوی  

 کلسیم و فسفات  

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

و   ولیتر ینحوه سنتز کلس دقیقه 20

 ولیتر یانتقال کلس ،آن میتنظ

اثر آن  سمیدر پالسما و  مکان

 بر بافت هدف 

توضیییح المییالی بییر   

نحییوه سیینتز کلسییی   

تریییول، تنظیییم سیینتز 

آن، انتقال پالسمایی و 

مکانیسییم اثییر آن بییر  

 بافت هدف

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

 پرسییش و وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

اثر کلسی تریول بر هوموستاز  دقیقه 20

کلسیم و فسفات و اختالالت 

 مربوط به کاهش و افزایش آن

اثر کلسیی ترییول بیر    

لب  روده ای و دفیع  

کلیییییوی کلسیییییم و 

 فسفات 

اخییتالالت مربییوط بییه 

کییییاهش و افییییزایش 

 سی تریولکل

پرسش و پاسخ و بحث  

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 سمینحوه سنتز، انتقال و مکان قهیدق 10

و اثر آن بر  نیتون یاثر کلس

 هوموستاز کلسیم و فسفات

توضییییح المیییالی در 

مییورد نحییوه سییاخت  

 هورمون کلسی تونین،  

انتقییییال پالسییییمایی 

 کلسی تونین

اثرات کلسی تونین بیر  

استصوان و دفع کلیوی 

 فات و کلسیمفس

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

مربوط  یشگاهیآزما یتست ها قهیدق 20

 ییغلظت پالسما یابیبه ارز

 و فسفات میکلس

توضییییح المیییالی در 

میییورد تسیییت هیییای 

هی هورمیون  آزمایشگا

هییای تنظیییم کننییده  

غلظییییت کلسیییییم و 

 فسفات

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 

 :سوم اهداف رفتاری جلسه

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 را توضیح دهد. هورمونهای لنسی مردبیضه و ساختمان  -

 را توضیح دهد. و نحوه اثر آن بر بافت هدف ییانتقال پالسماو ترشح  میتنظ ،نحوه سنتز هورمون تستوسترون -

 را فهرست کند. تستوسترونهورمون  کیولوژیزیاثرات ف -

 را توضیح دهد. هورمون تستوسترون و دفع  سمیکاتابول -

 فهرست کرده و توضیح دهد. تستوسترون هورمون و ترشح ضهیعملکرد ب بهمربوط  اختالالت -

 را فهرست کند. مرد یلنس یهورمونهامربوط به اختالالت  یشگاهیآزما یابیارز -

 .کند لیو تحل هیرا تجز هورمونهای لنسی مرد و آزمایشات مربوط به آناختالالت عملکرد  -

 دهد. حیرا توض و هورمونهای لنسی آن زن یغده لنس ساختمان -

 دهد. حیرا توض و نحوه اثر آنها بر بافت هدف ییانتقال پالسما ،ترشح میتنظ، های استروژن و پروژسترونسنتز هورمون  هنحو -

 را فهرست کند.استروژن و پروژسترون  یهورمون ها کیولوژیزیف اثرات -

 دهد.  حیرا توضاستروژن و پروژسترون  یهورمون هاو دفع  سمیکاتابول -

 دهد. حیرا فهرست کرده و توض زن یلنسغده به مربوط  اختالالت -

 توضیح دهد.را  زن یلنس یمربوط به اختالالت هورمونها یشگاهیآزماتست های  -

 کند. لیو تحل هیمربوط به آن را تجز شاتیو آزما زن یلنس یعملکرد هورمونها اختالالت -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 یو هورمونها ضهیساختمان ب دقیقه 45

نحوه سنتز ، ،مرد  یلنس

ترشح و انتقال ، میتنظ

و نحوه اثر آن بر  ییپالسما

 کیولوژیزیاثرات ف، بافت هدف

 آن و دفع سمیکاتابول، 

و  ضیییهیسیییاختمان ب

 یلنسییی یهورمونهیییا

میییرد ،نحیییوه سییینتز 

هورمون تستوسیترون،  

ال ترشح و انتقی  میتنظ

و نحیوه اثیر    ییپالسما

آن بییر بافییت هییدف،   

 کییییولوژیزیاثیییرات ف

هورمون تستوسیترون،  

 و دفع آن سمیکاتابول

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

ملکییرد اخیتالالت مربیوط بیه ع    دقیقه 20

و ترشییییح هورمییییون  ضییییهیب

و تسیییت هیییای  تستوسیییترون

 آزمایشگاهی آن

اخییتالالت مربییوط بییه 

و ترشیح   ضهیعملکرد ب

هورمون تستوسترون و 

 یتسیییییییت هیییییییا

 آن یشگاهیآزما

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

زن و  یسییاختمان غییده لنسیی  دقیقه 45

آن، نحییوه  یلنسیی یهورمونهییا

سییییاخت، ترشییییح، انتقییییال  

پالسییمایی، نحییوه اثییر و اثییرات 

 فیزیولوژیک این هورمونها

 یساختمان غده لنسی 

 یزن و هورمونهیییییییا

آن، نحییییوه  یلنسیییی

ساخت، ترشح، انتقیال  

نحوه اثیر و   ،ییپالسما

 نیا کیولوژیزیاثرات ف

 هورمونها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

اخیتالالت مربیوط بیه عملکییرد     قهیدق 20

و ترشیییح هورمیییون  تصمیییدان

و تسیت   استروژن و پروژسترون

 آن یشگاهیآزما یها

اخییتالالت مربییوط بییه 

د تصمیییدان و عملکیییر

ترشیییییح هورمیییییون 

استروژن و پروژسترون 

 یو تسییییییت هییییییا

 آن یشگاهیآزما

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 :چهارماهداف رفتاری جلسه 

می رود: از فراگیر انتظار رسدر پایان د  

 ساختمان غده آدرنال را توضیح دهد. -

  قسمت قشری غده آدرنال و هورمونهای سنتز شده بوسیله آن را توضیح دهد. -

 هورمون آلدوسترون را توضیح دهد. ، ترشح ، نحوه تنظیم و عملکردنحوه سنتز -

 .را توضیح دهد واثرات آن و تنظیم هورمون کوتیزول ییانتقال پالسما، ترشحسنتز، نحوه  -

   اختالالت مربوط به هورمونهای قشری غده آدرنال را توضیح دهد. -

 تست های آزمایشگاهی مربوط به هورمونهای قشری غده آدرنال را فهرست کند. -

 مربوط به بصش قشری غده آدرنال و تست های آزمایشگاهی آن را تجزیه و تحیل کند.اختالالت  -

 دهد.  حیآن را توض لهیوسسنتز شده ب یغده آدرنال و هورمونها مرکزی قسمت -

 دهد. حیغده آدرنال را توض مرکزی یسنتز هورمونها نحوه -

 دهد. حیرا توض های کاتکول آمینسنتز هورمون  نحوه -

 دهد. حیآن را توض میو نحوه تنظ نیکاتکول آم یهورمون هاترشح  نحوه -

 .دیرا ذکر نما نیکاتکول آم های هورمون ییانتقال پالسما نحوه -

 دهد. حیرا توض های کاتکول آمین هورمون عملکرد -

 غده آدرنال را فهرست کند. مرکزی یمربوط به هورمونها یشگاهیآزما یها تست -

 .کند لیو تح هیآن را تجز یشگاهیآزما یغده آدرنال و تست هامرکزی  اختالالت مربوط به بصش -

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه برئوس مطال موضوع درس

و  ساختمان غده آدرنال دقیقه 20

  هورمونهای آن

 

ساختمان غده آدرنال، 

بصش قشری و مرکزی 

 آن

هورمونهیییای سییینتز  

کننده بصش قشیری و  

 مرکزی

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

و بحث پرسش و پاسخ 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

نحییوه سیینتز، ترشییح ، نحییوه    قهیدق 20

و عملکیییرد هورمیییون  میتنظییی

 آلدوسترون

نحییوه سیینتز، ترشییح ، 

و عملکرد  مینحوه تنظ

 هورمون آلدوسترون

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

حث پرسش و پاسخ و ب

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس
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 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

نحییوه سیینتز، ترشییح، انتقییال    قهیدق 20

هورمییون  میو تنظیی ییپالسییما

 واثرات آن زولیکوت

نحییوه سیینتز، ترشییح،  

و  ییانتقیییال پالسیییما

هورمییییون  میتنظیییی

 واثرات آن زولیکوت

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یاهشگیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

مربیوط   یشگاهیآزما یتست ها قهیدق 20

غییده  یقشییر یبییه هورمونهییا 

و اخیتالالت مربیوط بیه     آدرنال

 آن

 یتسیییییییت هیییییییا

مربوط به  یشگاهیآزما

غده  یقشر یهورمونها

آدرنیییال و اخیییتالالت 

 مربوط به آن

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

پرسییش و  وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

غیده آدرنیال و    یقسمت مرکیز  قهیدق 20

 آن یهورمونها

 کاتکول آمین ها

 سنتز کاتکول آمین ها

اثیییییرا و عملکیییییرد  

بیولوژییییک کیییاتکول  

 آمین ها

با استفاده از  یسصنران

بیرد و   تیی و وا دیاسال

ش و پرسیی وهیبییه شیی 

 ،یپاسخ، بحیث گروهی  

روش تجربیییییییییییه 

 یشگاهیآزما

پرسش و پاسخ و بحث 

 نیتمر ز،یکوئ ،یکالس

 


