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 (: ندک فیتوص بند، دو ای کیدرس را در قالب های مختلف محتوایی بخش ،یکل یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم)انتظار  درس یکل فیتوص

نقش سیستم نورواندوکرین  در سیستم عصبی و حفظ هومئوستاز، نحوه سنتز هورمون ها، مسیرهای سیگنالینگ آنها آشنایی با 

 مرکزی و محیطی.تغییرات نوروهورمونها در اختلالات عصبی بررسی ارتباط . مغزی-ها از سد خونیآنو مکانیسم عبور 

 یاختصاص اهدافو   یکل فاهدا

  ی ژمبانی نورواندوکرینولو -1
  بنویسد.  راتعریف نوروهورمونها  -  

  بیان کند.را هومئوستاز نورواندوکرین  مفهوم  -

 را بیان کند.  سیستم های کنترل کننده هومئوستاز -

 را توضیح دهد. های سیستم عصبی نقش سیستم اندوکرین در بیماری -

 مغز نیتروپوئتیار ستمیس -2

 ساختار اریتروپوئتین در مغز را بیان کند.  -

 سیستم پیام رسانی اریتروپوئتین مغز با نوع محیطی را مقایسه کند.    -
 نحوه ی عبور اریتروپوئتین از سد خونی مغزی را شرح دهد.   -
 اثرات حفاظتی اریتروپوئتین در اختلالات عصبی و روانی را بنویسد.  -

 در مغز D3 نیتاموی یدروکسهی ید-22و1 -3

 در مغز را توضیح دهد. D3ساختار و سنتز ویتامین  -
 های عصبی را بیان کند.  در سلول  D3سیستم پیام رسانی ویتامین  -
 از سد خونی مغزی را شرح دهد.   D3ی عبور ویتامین نحوه -
 در اختلالات عصبی و روانی را بنویسد.  D3آشنایی با اثرات حفاظتی ویتامین  -

 در مغز  کیورتیناتر یدهایپپت -4

 را بیان کند.  ی پپتیدهای ناتریورتیک در مغزساختار و گیرنده ها -
 را شرح دهد.   مکانیسم عمل پپتیدهای ناتریورتیک در مغز -
 دهد.  حیرا توض شناسایی  نقش پپتیدهای ناتریورتیک در اختلالات سیستم عصبی مرکزی -

 مغز  نیوتانسیآنژ نیرن ستمیس -2

 را بیان کند. پپتیدها و گیرنده های اختصاصی  سیستم رنین آنژیوتانسین مغز -

 عملکرد طبیعی هریک از اعضاء و گیرنده های سیستم رنین آنژیوتانسین در مغز را شرح دهد.   -
 های سیستم عصبی را توضیح دهد. اثرات سیستم رنین آنژیوتانسین در پاتوفیزیولوژی بیماری -
 های دارویی موثر بر سیستم رنین آنژیوتانسین مغز را بنویسد.ندرما -

 و مغز دیروئیت -6

 تیروئید را ترسیم کند.  -هیپوفیز -محور هیپوتالاموس  -

 های تیروئید در مغز را بنویسد. عملکرد هورمون -

 های گلیا را شرح دهد. های تیروئید در سلولعملکرد هورمون -
 های تیروئید را تحلیل کند. با هورمون اختلالات مغزی مرتبط -

 دهاینورواستروئ -7

  را بنویسد.  های عصبی مرکزیسنتز استروئیدها در بافت -

 را بیان کند. هانورواستروئیدها و اثرات بیولوژیک آن -
   را شرح دهد.  های پیام رسانی سلولیهای نورواستروئیدها و مکانیسمگیرنده -
 را توضیح دهد. اثرات حفاظت نورونی نورواستروئیدها  -
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 تستوسترون در مغز -8

 را بیان کند.و ساختار هورمون تستوسترون در مغز  سنتز -
   را شرح دهد.  هاهای تستوسترون در مغز و سیستم پیام رسانی آنگیرنده -

 را بنویسد. نقش تستوسترون در مغز  -

 را شرح دهد.  نقش تستوسترون در اختلالات عصبی -

 در مغز نیانسول -9

 را توضیح دهد. چگونگی سنتز و ترشح انسولین در مغز -1 

  را بنویسد. مغزی -معرفی منشا انسولین موجود در مغز و نحوه عبور آن از سد خونی -2
  را توضیح دهد.  های انسولین در مغزتشریح مکانیسم عملکرد گیرنده -3
 رسانی انسولین در مغز آشنایی با چگونگی پیام -4
 معرفی اثرات حفاظت نورونی انسولین در اختلالات عصبی  -5

  نیلپت -11

 را بیان کند.  های اثر آنلپتین، گیرنده ها و جایگاه -

  را بنویسد.  مسیرهای اندوکرین لپتین و برخی از آثار غیر اندوکرین آن  -
  را توضیح دهد.  اعمال لپتین در رشد و تکامل دستگاه عصبی مرکزی -
 را شرح دهد.  پزشکیاثرگذاری لپتین در برخی اختلالات نورودژنراتیو و روان -

 آدرنال-زیپوفیه-پوتالاموسیمحور ه های¬هورمون -11

 را توضیح دهد.  استرس و انواع آن -

 را شرح دهد.  کورتیکواستروئیدهاارتباط استرس با ریتم سیرکاردین و  -

 را توضیح دهد. ارتباط استرس با سن، جنسیت و تفاوت های فردی -
 را بیان کند. های گلوکوکورتیکوئیدی و مینرالوکورتیکوئیدی در مغزگیرنده -

  را بنویسد.  های بالینی مرتبط با اختلال درکورتیکواستروئیدهابیماری -

 یمرکز یعصب ستمیدر س نیاورکس-12

 را شرح دهد.های آن ساختار اورکسین و گیرنده -

 را بنویسد. مسیر سیگنالینگ اورکسین -

 را شرح دهد. نقش اورکسین در سیستم عصبی مرکزی -

 یاعصاب مرکز ستمیو نقش آن در س نیسوماتواستات -13 

 را بنویسد.های سوماتواستاتین ساختار مولکولی و گیرنده -

 را توضیح دهد.  بیان ژن سوماتواستاتینتنظیم ترشح و  -

 را توضیح دهد. عملکرد سوماتواستاتین در سیستم عصبی مرکزی  -

 نیگرل-14

 را بیان کند. های اثر آنها و جایگاهگرلین، گیرنده-
 را شرح دهد.  مسیرهای اندوکرین گرلین و برخی از آثار غیر اندوکرین آن -
 را شرح دهد. اعمال گرلین در رشد و تکامل دستگاه عصبی مرکزی، حافظه و یادگیری و هیجان و خلق -
 را بیان کند.  اثرگذاری گرلین در برخی از اختلال های عصبی شایع -

 یعصب ستمیدر س نیملاتون-12

 را شرح دهد.چگونگی بیوسنتز و متابولیسم ملاتونین در سیستم عصبی  -

 را بیان کند. مسیرهای پیام رسانی ملاتونین در سیستم عصبیها و گیرنده -
  بنویسد.  را  اکسیدانی ملاتونینمکانیسم های آنتی -
 شرح دهد. را  اثرات حفاظتی ملاتونین بر اندامک میتوکندری -

 نیرکادیس تمیر-16
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 را بنویسد. ریتم های سیرکادین -

 شرح دهد.   را  ریتم سیرکادینمولکولی و مسیرهای سیگنالینگ  -اجزاء سلولی-
 را توضیح دهد. عملکرد ریتم های سیرکادین در بافت های مختلف بدن -
 را مرتبط نماید. های سیرکادین با عملکرد های فیزیولوژیک بدنارتباط و هماهنگی ریتم -
 بنویسد.  را روانی  -ارتباط بین اختلال در ریتم های سیرکادین و بیماری های عصبی-

 

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از پس

 . بنویسدنقش سیستم نورواندوکرین را در سیستم عصبی  -1

  را توضیح دهد.  مغزی-نحوه سنتز و عبور هورمونها از سد خونی -2

 بیان کند. را مکانیسم سیگنالینگ هر هورمون  -3

 شرح دهد. تغییرات نوروهورمونها در اختلالات عصبی را  -4

 

 : 1آموزشی رویکرد  
 0تركیبي  حضوری   5مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی
 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  پاسخ به پرسش های هدفمندیادگیری مبتني  

 رویکرد حضوری

  )... سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و  

  )استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان  

 ی/بحث در گروه هايتعامل يسخنرانشامل ي مجازی و حضوری، شزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش  :رویکرد ترکیبی

 استفاده خواهد شد.  سیدر تدر انیكوچک/ استفاده از دانشجو

  

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 :درس میتقو

یادگیری/  یهاتیفعال مدرسان/ مدرسنام 

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 Endocrinology definition in سخنرانی تعاملی -------------- دکتر زحمتکش 
neuroscience, Introduction 

1 
 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر زحمتکش

 انجام تکالیف -قبل

 های گروه در بحث/تعاملي سخنراني

 Brain erythropoietin كوچک
system 

5 
 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر زحمتکش

 قبلي
 های گروه در بحث/تعاملي سخنراني

 Brain RAS 0 /كوچک
 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر ترکمان بوترابی

 كنفرانس كلاسي-قبلي
 دانشجویان از استفاده -تعاملي سخنراني

 Brain Insulin 0 تدریس در

 دانشجویان از استفاده -تعاملي سخنراني كلاسي كنفرانس دکتر ترکمان بوترابی

 Leptin and brain 4 تدریس در
 دانشجویان از استفاده -تعاملي سخنراني كلاسي كنفرانس دکتر ترکمان بوترابی

 تدریس در
IGF 6 

 دانشجویان از استفاده -تعاملي سخنراني كلاسي كنفرانس دکتر زحمتکش

 Vitamin D and brain 7 تدریس در
 دانشجویان از استفاده -تعاملي سخنراني كلاسي كنفرانس دکتر زحمتکش

 Neuroactive Steroids 8 تدریس در
 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر زحمتکش

 قبل
 های گروه در بحث/تعاملي سخنراني

 Thyroid hormone and CNS 9 /كوچک
 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر ترکمان بوترابی

 تکالیف انجام -قبل
 Orexins in brain 14 تعاملي سخنراني

 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر ترکمان بوترابی

 كنفرانس كلاسي -قبلي
 Ghrelin and brain  11 تعاملي سخنراني

 Natriuretic Peptides in تعاملي سخنراني  بوترابیدکتر ترکمان 
Brain 

15 

 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر ترکمان بوترابی

 قبلي
 Testosterone in brain 10 تعاملي سخنراني

 Brain Oxytocin System 10 تعاملي سخنراني  دکتر ترکمان بوترابی

 ی جلسه مطالب ی خلاصه ارائه دکتر زحمتکش

 قبلي
 Neuroendocrinology of تعاملي سخنراني

stress 

14 

/ استفاده از دانشجویان تعاملي سخنراني كنفرانس كلاسي دکتر زحمتکش

 در تدریس
Extra Pineal Melatonin  16 

/ استفاده از دانشجویان تعاملي سخنراني كنفرانس كلاسي دکتر زحمتکش

 در تدریس
Circadian Rhythms in 
Neuroendocrine Systems 

17 
/ استفاده از دانشجویان تعاملي سخنراني كنفرانس كلاسي دکتر ترکمان -دکتر زحمتکش

 در تدریس

  آزمون پایانی
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 رعایت نظم و مقررات آموزشي 

 1ارائه خلاصه ی مطالب جلسه ی قبلی در ابتدای هر جلسه  

  در موعد مقررانجام تکالیف 

  2كلاسهای برنامهو مشاركت فعال در مطالعه منابع معرفي شده 

  تکلیف مربوطهو انجام نوید چک كردن روزانه قسمت تکالیف در سامانه 

  علمي در مورد مباحث كلاس  كنفرانسارائه یک  

 دانشجو:  یابیارز روش

 ارزیابی تکوینی : 

o  درصد 14    رعایت نظم و مقررات آموزشي 

o  درصد 54     كلاسيارائه كنفرانس                     

o درصد 14  ارائه خلاصه ی مطالب جلسه ی قبلي در ابتدای هر جلسه 

  :تراکمی 

o درصد 64      كتبي باز پاسخ آزمون 

 

  :منابع

i) Luciano Martini, George Chrousos, et al., Neuroendocrinology, Volume 181: The normal 

neuroendocrine system (Progress in Brain Research). Latest edition 

ii) Related review articles which will be introduced in each session. 

iii)  7931 انتشارات این سینا–زحمتکش و همکاران، نورواندوکرینولوژی  

  

                                                           
1 Recapitulation 

  های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.توانند در همه انواع دورهو  مياین وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند . 5
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 چک لیست ارزیابی طرح دوره 

 چگونگی پردازش طرح با توجه به معیارها   

 نام درس آیتم معیارهای ارزیابی
رشته 

 مقطع
 گروه

توضیحات در 

خصوص موارد 

 نیازمند اصلاح

 قابل قبول نیازمند اصلاح

به اطلاعات كلي درس اعم از گروه آموزشي ارایه دهنده درس،    

، كد درس، نوع و تعداد واحد، نام مسؤول درس و درس عنوان

زمان و رشته و مقطع سایر مدرسان، دروس پیش نیاز و هم

 تحصیلي اشاره شده است. 

 اطلاعات درس

ب
صا

 اع
وم

 عل
ول

اص
-

ي
كت

حر
م 

ست
سی

 

 

اد
تی

 اع
ت

عا
طال

و م
ب 

صا
 اع

وم
عل

 

اطلاعات مسؤول درس اعم از رتبه علمي، رشته تخصصي،    

 اطلاعات تماس و ...  درج شده است.

اطلاعات مسؤول 

 درس

یا دو بند معرفي در حد یک  درسهای مختلف محتوایي بخش   

 شده است.

توصیف كلي 

 درس

   

اهداف كلي/ محورهای توانمندی  با قالب نوشتاری صحیح درج 

اند..شده  

اهداف كلي/ 

محورهای 

 توانمندی

   

مندی با قالب نوشتاری اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توان

.اندصحیح درج شده  

 اهداف

ي/ اختصاص

زیرمحورهای هر 

مندیتوان  

   
رویکرد آموزشي مورد نظر در ارایه دوره اعم از حضوری، مجازی 

 و تركیبي مشخص شده است. 
 رویکرد آموزشي

   

.اندهای یاددهي و یادگیری درج شدهروش  

های روش

 -یاددهي

 یادگیری

 تقویم درس جدول مربوط به تقویم درس، به طور كامل تکمیل شده است.   

   
انتظارات از دانشجویان نظیر حضور منظم در كلاس وظایف و 

درس، انجام تکالیف در موعد مقرر، مطالعه منابع معرفي شده و 

تعریف شده و درج  و ... های كلاسمشاركت فعال در برنامه

 گردیده است.

وظایف و 

انتظارات از 

 دانشجو

   
)تکویني/تراكمي(، روش نحوه ارزیابي دانشجو  با ذكر نوع ارزیابي 

نمره نهایي دانشجو، درج  ارزیابي و سهم هر نوع/ روش ارزیابي در

.شده است  

نحوه ارزیابي 

 دانشجو

   
-وب ينشان ها و های تخصصي، مقالههای درسي، نشریهكتاب

اند، معرفي شدهمرتبط یهاتیسا  
 منابع

 1پیوست 


