هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
ًیوسبل تحصیلی

فزم طزح درط
میزان واحد2 :

نام درس  :ژنتیک
هدف کلی
 - 1منابع اصلی درس:

رشته
تحصیلی:پزشکی

محل برگزاری :دانشکده
پزشکی

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:دکتر خدیجه شاهرخ ابادی

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
 (Genetics in Medicine, J.S. Thampson & M.W. Thampsonآخرين چاپ)

 ( Elements of Medical Genetics, A.E.H. Emery & R.F.Mueller - 2آخرين چاپ)
 (Essential Medical Genetics, J.M. Conner - 3آخرين چاپ)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

تبریخ جلسِ

آهَسضی

ٍسهبى

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

اجشاءسبختوبى کزٍهَسٍم ثعٌَاى سبختوبى
هجشا در سلَلْبی در حبل تقسین را هعزفی کٌذ
سبختوبى کزٍهَسٍم ،سٌتش ، DNA
1

سیکل سلَلی  -تقسین هیتَس ٍهیَس

چزخِ حیبت یک سلَل سَهبتیک را تزسین کٌذ،
هزاحل هیَس ٍهیتَس ٍ ارتجبط ثیي آًْبرا ًبم

اسالیذ ٍ

ثزدُ ٍتَضیح دّذ.

پزٍصکتَر

هزاحل گبهتَصًش در اًسبى ( اسپزم سائی ،
تخوک سائی) ٍ ،لقبح را ًبم ثزدُ ٍ تفبٍتْبی
آًْب را تَضیح دّذ
سبختبرٍ عولکزد صى را تَضیح دّذ
ثزای سٌتش پزٍتئیي  ،ثیبى صى ٍتٌظین آى هثبل
هَضَع درط :صًَم اًسبى ٍ
2

سبختوبى ٍعولکزد صًْب ٍ
کزٍهَسٍهْب

ثشًذ.

اسالیذ ٍ

هفَْم رهش صًتیکی را تَضیح دّذ.

پزٍصکتَر

تفبٍت ّب ٍ ارتجبطبت صًْبی هیتَکٌذری ٍ
سبختبر کزٍهَسٍم ٍ صًَم اًسبى را تَضیح دّذ.

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

اسبط تکٌیکْبی هذرى در تطخیص ثیوبریْبی
صًتیکی اس قجیل  ،کلَى سبسی صى ،صى درهبًی ،
ًَDNAتزکیت  ،تْیِ کتبثخبًِ صًَهی  ،ضیَُ
ّبی آًبلیش اسیذّبی ًَکلئیک ّ ،یجزیذاسیَى
ً ٍ FISH ، PCR،قطِ صًَهی را ثب هثبلْبی
هَضَع درط :رٍضْبی صًتیک

3

هَلکَلی جذیذ

کبرثزدی آى ضزح دّذ.

اسالیذ ٍ

رئَط هطبلت :

پزٍصکتَر

کلَى سبسی -اسبط  – PCRاسبط – RFLP
ّ – FISHیجزیذاسیَى –  – CGHتْیِ ًقطِ
صًَهی -تْیِ کتبثخبًِ صًَهی ٍکتبثخبًِ
cDNA

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبرُ

تبریخ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :

رٍش یبددّی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

جلسِ

ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

جلسِ

یبدگیزی

آهَسضی

هٌطب جْص ّب  ،اسبط هَلکَلی جْص ّب ،
اًَاع جْص ّب در ثیوبریْبی صًتیکی  ،تخویي
4

هَضَع درط :جْص  ،تزهین DNA
ٍ چٌذ ضکلی( پلی هَرفیسن

احتوبل جْص  ،جْص ارثی در اًسبى ،پلی

اسالیذ ٍ

هَرفیسن ٍ کبرثزد آى در صًتیک پشضکی را ثب

پزٍصکتَر

هثبل هعزفی کٌذ.
ثزای کبرثزد ثبلیٌی ًبٌّجبری ّبی تعذادی
ٍسبختوبًی کزٍهَسٍهی  ،آًبلیش کزٍهَسٍهی ،
تْیِ کبریَتیپ ًٍَارثٌذی  ،آًبلیش کزٍهَسٍهی
 ،تغییزات سیتَصًتیک در اضکبل اختصبصی
5

سزطبى هثبلْبیی را هعزفی کٌذ.

اسالیذ ٍ

هَضَع درط :اصَل صًتیک سلَلی

رئَط هطبلت :

پزٍصکتَر

ثبلیٌی()cytogenetics

تْیِ کبریَتبیپ -ثزرسی کبریَتبیپ –
ثیوبریْبی صًتیکی هزتجط ثب ًبٌّجبریْبی
کبریَتبیپ
اّویت تطخیص الگَی ٍراثت ثیوبری ّب را
تطزیح کٌذ
ٍیضگی ّبی ّزیک اس الگَّبی ٍراثت راتَضیح
دّذ

6

هَضَع درط :طزح ّبی تَارث
تک صًی

اصَل پبیِ ای سیتَصًتیک پشضکی را تطزیح ٍ
اسبط تکٌیک ّب را تزسین کٌذ
رئَط هطبلت :
الگَی ٍراثت ثیوبریْب :هٌذلی ٍغیز هٌذلی-
تطخیص الگَی ٍراثت ثز اسبط ضجزُ ًبهِ ّب

اسالیذ ٍ
پزٍصکتَر

(دقیقِ)

ٍدرصذ آى

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

هکبًیسن ایجبد آًیَپلَئیذی ّب را تطزیح کٌذ
عالئن ثیوبری ّبی کزٍهَسٍهی را تَضیح دّذ
در صَرت ارائِ عالئن تیپیک ثیوبری  ،ثیوبری را
7

هَضَع درط :اختالالت اتَسٍم ّب
ٍ کزٍهَسٍم ّبی جٌسی

حذط ثشًذ

اسالیذ ٍ

رئَط هطبلت :

پزٍصکتَر

ثزخی صًْبی هزتجط ثب کزٍهَسٍهْبی جٌسی –
اختالالت ضوبرُ ای کزٍهَسٍهْبی جٌسی
8

هَضَع درط :اسبط ثیوبری

ثیوبری ّبی ّوَگلَثیي ( اس جولِ تبالسوی ) را

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

هَلکَلی ـ اسبط هَلکَلی ٍ
ثیَضیویبیی صًتیکی

ثِ عٌَاى هذل ثیوبری ّبی صًتیکی هعزفی کٌذ
هکبًیسن هَلکَلی ایجبد کٌٌذُ گزٍّْبی
هختلف ثیوبری ّبی صًتیکی را تَضیح دّذ.
رئَط هطبلت :
ّوَگلَثیٌَ پبتیْب -اختالالت هتبثَلیک هزتجط ثب
ًبٌّجبریْبی صًتیکی
صفبت هَلتی فبکتَریبل را تعزیف کٌذ
تَارث پذیزی را تعزیف کزدُ ٍ آى را هحبسجِ
ًوبیذ
تٌَع صًتیکی را تعزیف کزدُ ٍ اًَاع آى را
ضزح دّذ

هَضَع درطٍ :راثت چٌذعبهلی

9

فزاٍاًی صًَتیپ ّب ٍ فٌَتیپ ّب را هحبسجِ ًوبیذ

اسالیذ ٍ

هفبّین ٍ تعبریف حیطِ صًتیک جوعیت را ثیبى

پزٍصکتَر

کٌذ
رئَط هطبلت :
صفبت هَلتی فبکتَریبل -تٌَع صًتیکی –
هحبسجِ فزاٍاًی فٌَتیپْب ٍ صًَتیپْب در جوعیت

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

محل برگزاری:

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

……………………………

ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

ضزٍرت تطخیص پیص اس تَلذ ثیوبریْبی صًتیک
را ثب هثبل تجییي کٌذ.
رٍضْبی تْبجوی( ٍ ) invasiveغیز
10

هَضَع درط :تطخیص پیص اس
تَلذ

تْبجوی( )noninvasiveتطخیص را هعزفی
ًوبیذ.
رئَط هطبلت :

اسالیذ ٍ
پزٍصکتَر

ضزٍرت تطخیص قجل اس تَلذ -رٍضْبی
تطخیص تْبجوی ٍ غیز تْبجوی – PGD
چٌذ ًوًَِ اس ثیوبریْبی صًتیکی ثب فزاٍاًی
ثبالدر ثزخی هٌبطق کطَررا هعزفی ًوَدُ ٍ
لشٍم کٌتزل آًْب ًٍقص هطبٍرُ درایي سهیٌِ را
تَضیح دّذ.
ضجزُ ًبهِ یک ثیوبری را ثب تَضیحبتی کِ در
هَرد ثیوبری ٍ ٍاثستگبى ثیوبر ثِ اٍ دادُ
11

هیطَد رسن کٌذ.

اسالیذ ٍ

هَضَع درط :هطبٍرُ صًتیکی –

ًَع ٍراثت ثیوبری را حذط ثشًذ ٍ یب ثزاسبط

پزٍصکتَر

صًتیک ٍجبهعِ

اطالعبت دادُ ضذُ  ،احتوبل عَد ثیوبری را
دقیقب تعییي کٌذ.
رئَط هطبلت :
اصَل کلی هطبٍرُ صًتیک – تزسین ضجزُ –
پیطٌْبد راُ ّبی هقبثلِ ثب عَد ثیوبری

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

 1صًْب ٍکزٍهَسٍهْبی هَثز در ایجبد ٍکٌتزل
ٍیضگیْبی صًتیکی سیستن ایوٌی ثذى را ًبم
ثجزد.
فزایٌذّبی صًتیکی هَثزدر درآهبدُ سبسی ثذى
ثزای پبسخ ثِ عَاهل هحزک سیستن ایوٌی را
ضزح دّذ .
 -هَضَع درط :ایوًََصًتیک

12

اسالیذ ٍ

فٌَتیپ چٌذ ثیوبری صًتیکی سیستن ایوٌی آضٌب

پزٍصکتَر

را تَضیح دّذ
رئَط هطبلت :
سبختبر صًْبی هزتجط ثب سیستن ایوٌی ٍ ًحَُ
ثیبى آًْب -فٌَتیپ چٌذ ثیوبری صًتیکی هزتجط
ثب سیستن ایوٌی

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ً 1قص تزاتَصى ّب در ثزٍس اختالالت تکَیٌی ٍ
علت ایجبد هَل ّبی ّیذاتی فَرم را تَضیح
دّذ.
ًقص ّزیک اس صًْبی هْن در تکَیي جٌیي
اًسبى را تَضیح دّذ.
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هَضَع درط :اسبط صًتیکی ًوَ

فٌَتیپ ثزخی ثیوبریْبی هطَْر صًتیکی ًبضی

اسالیذ ٍ

اس اختالل در تکَیي را تطزیح ًوبیذ.

پزٍصکتَر

رئَط هطبلت :
هزاحل هختلف ًوَ -صًْبیی کِ در هزاحل
هختلف فعبل هیطًَذ -جْطْبیی کِ هٌجز ثِ
ثذریختی ّب هیطًَذ-تزاتَصًْب –
ًقص عَاهل ارثی در ثزٍس سزطبى را تَضیح
دّذ.
رٍش ّبی تفکیک علل صًتیکی ٍ هحیطی دخیل
14

هَضَع درط :صًتیک ٍ سزطبى

در ایجبد سزطبى را تطزیح کٌذ.
ًحَُ توبیش سزطبى ّبی ارثی را اس غیز ارثی
تَضیح دّذ.

اسالیذ ٍ
پزٍصکتَر

رئَط هطبلت :
صًْبی کٌتزل کٌٌذُ چزخِ سلَلی – عَاهل
هحیطی هَثز ثز ثیبى یب تغییز صًْب
ًحَُ توبیش علل صًتیکی ٍ هحیطی ٍهیشاى ًقص
آًْب در ثیوبریْبی چٌذ عبهلی را تَضیح دّذ
15

هَضَع درط :آضٌبیی ثب صًتیک
اختالالتی ثب تَارث پیچیذُ

تفبٍت ثیي ٍراثت چٌذ عبهلی ٍ ٍراثت تک
عبهلی را تَضیح دّذ
هثبل ّبی هعزٍف ثیوبریْبی چٌذ عبهلی راًبم
ثجزد
رئَط هطبلت :

اسالیذ ٍ
پزٍصکتَر

توبیش علل صًتیکی ٍهحیطی در ثزٍس ثیوبریْبی
صًتیکی -تفبٍت الگَی ّبی تَارث تک صًی ٍ
چٌذ عبهلی

هعبًٍت آهَسضی  -هزکش هطبلعبت ٍ تَسعِ آهَسش پشضکی داًطگبُ آساد اسالهی ٍاحذ ضبّزٍد
فزم طزح درط
نام درس:

ًیوسبل تحصیلی
رشته تحصیلی:

محل برگزاری:

مقطع تحصیلی دانشجویان:

……………………………

مدرس:

درس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :

هدف کلی
منابع اصلی درس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… :
ضوبرُ

تبریخ

جلسِ

جلسِ

اّذاف هیبًی (رئَط هطبلت)

اّذاف ٍیضُ (ثز اسبط سِ حیطِ اّذاف آهَسضی :
ضٌبختی ،عبطفی ،رٍاى حزکتی)

رٍش یبددّی
یبدگیزی



هَاد ٍ ٍسبیل

سهبى جلسِ

آهَسضی

(دقیقِ)

تکبلیف داًطجَ

ًحَُارسضیبثی
ٍدرصذ آى

رٍش ّبی احتوبلی درهبًی ثیوبری ّبی صًتیک
را در آیٌذُ پیص ثیٌی ًوبیذ
استزاتضی ّبی هختلف درهبًی را ثتَاًذ طجقِ
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هَضَع درط :درهبى ثیوبری ّبی
صًتیکی

ثٌذی ًوَدُ ٍ ضزح دّذ .

اسالیذ ٍ

درهبى هٌبست را ثزای ثزخی اس ثیوبری ّبی

پزٍصکتَر

صًتیکی اًتخبة کٌذ .
رئَط هطبلت :
استزاتضی ّبی درهبى -تبثیزات هَرد اًتظبر اس
 روش یبددهی – یبدگیری میتوانذ ضبمل :سخنرانی ،مببحثهبی – گروهی کوچک ،نمبیطی – حل مسئله – پرسص و پبسخ – گردش علمی ،آزمبیطی
 آزمونهب بر اسبس اهذاف میتواننذ به صورت آزمون ورودی (آگبهی از سطح آمبدگی دانطجویبن) مرحلهبی یب تکوینی (در فراینذ تذریس بب هذف ضنبسبیی قوت و ضعف دانطجویبن) و آزمون پبیبنی یب تراکمی (پبیبن یک دوره یب مقطع آموزضی بب هذف قضبوت در مورد تسلط
دانطجویبن) برگسار گردد.

ثِ کبر گیزی رٍضْبی درهبًی
تٌَع صًتیکی را تعزیف کزدُ ٍ اًَاع آى را
ضزح دّذ
فزاٍاًی صًَتیپ ّب ٍ فٌَتیپ ّب را هحبسجِ ًوبیذ
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هَضَع درط :تفبٍت ّبی صًتیکی
در جوعیت ّب

هفبّین ٍ تعبریف حیطِ صًتیک جوعیت را ثیبى

اسالیذ ٍ

کٌذ

پزٍصکتَر

رئَط هطبلت :
تٌَع صًتیکی -تبثیز فزاٍاًی صًَتیپْب ثز ثزٍس
ثیوبریْب در جوعیت
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