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 گرٍُ شًتیک ٍ پسشکی هَلکَلی، زاًشکسُ پسشکی 

 

 دانشكذه پسشكي

 شنتیک و پسشكي مولكوليگروه 

 (Course Plan) دورهدرس طرح 

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

  پسشکی داًؽکذُ: اًساًیشًتیک  ػٌَاى ٍاحذ درظی:

  شًتیک اًساًی رؼتِ تحصیلی:  اذتصاصی اجثاری ًَع ٍاحذ درظی:

 کارشٌاسی ارشس غ تحصیلی:هقط - :کبرٍرزی  کبرآهَزی: - ػولی: ٍاحس  3  ًظری: تؼذاد ٍاحذ

 ظبیر کبرٍرز کبرآهَز ترم تحصیلی - کبرٍرزی:  کبرآهَزی: - ػولی: ساػت  51 ًظری: تؼذاد ظبػت       

 - - - 1399-1400ل اًٍیوسال  .ًسارز : یب ّن ًیبز پیؽٌیبزدرٍض  04 کذ درض:

 - ظبیر: تحصیالت تکویلیهرحلِ ارائِ درض: 

 ل درسئومشخصبت مس

 پسشکی شًتیک  رؼتِ تحصیلی:  اکثر هحوسزازُ زکتر ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 استازیار   رتجِ ػلوی: (.MD, Ph.Dی ترصصی )ازکتر هقطغ تحصیلی:

 akbarmohammadzadeh1348@gmail.com پعت الکترًٍیک: 09125427917 ؼوبرُ توبض:

 زاًشکسُ پسشکی، گرٍُ شًتیک ٍ پسشکی هَلکَلی  هحل کبر:

  ، زکتر ػلیرضا تیگلریهحوسی زکتر حسیي زیيُ، زکتر اکثر هحوس زاز ًبم ٍ ًبم خبًَادگی هذرض)هذرظبى(:

 تازًگری تر اساس ًیاز جاهؼِ: تارید تسٍیي طرح زرس: ًحَُ ترگساری زٍرُ:

 ؼوبرُ جلعبت ثبزًگری ؼذُ: تبریخ 1/9/1399 ترکیجی هجبزی حضَری

 √   31/5/1398 

اس کَریکَلَم جسیس کلیِ هثاحث تر اس

کارشٌاسی ارشس شًتیک اًساًی هصَب شصت ٍ 

ّشتویي جلسِ شَرای ػالی ترًاهِ ریسی ػلَم 

 تازًگری شسُ است. 1/11/96پسشکی هَرخ  
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 گرٍُ شًتیک ٍ پسشکی هَلکَلی، زاًشکسُ پسشکی 

 اهذاف آموزشي

  ّسف کلی: 

ٍ کارّای پیسایش ٍ  ٍ ساذتار هَلکَلی شى زر اًساى، جْش ّای شًی، ساز آشٌا ًوَزى زاًشجَیاى تا جسئیات ساذتار کرٍهَزٍم

ّای ًَیي تشریصی ٍ زرهاًی تر  آشٌایی تا رٍیکرزٍ  شٌاذت ػَاهل هَثر تر ٍراثت تیواریْا ٍ هکاًیسن ػول آًْاپیاهسّای آى، 

 شى زرهاًی ٍ هثاًیپایِ اطالػات شًتیکی ٍ اپی شًتیکی 

 ثبؼذ: در پبیبى ثرًبهِ آهَزؼی، اًتظبر هی رٍد فراگیرقبدر اّساف اذتصاصی )رفتاری(:

 حیطِ شٌاذتی:

   تبریخچِ ٍ جبیگبُ شًتیک در ػلَم پسؼکی ٍ ّوچٌیي ػولکرد/ هفَْم کرٍهَزٍم، شًَم، ثیبى شى ٍ چگًَگی تٌظین آى را در قبلت 

 کالظیک تَضیح دّذ.   

 ظبختبر کرٍهبتیي را تَضیح دّذ.ٍ در قبلت شًَم شى  تؼریف جذیذ 

 ّبی کذ کٌٌذُ پرٍتئیي،  درصذ شًْب/تَالیRNA ّ.بی غیر کذ کٌٌذُ ٍ ّوچٌیي ظبختبری در شًَم را ؼرح دّذ 

   .ًحَُ تؼبهل قعوتْبی هختلف در شًَم در قبلت ظبختبر کرٍهبتیي را تَضیح دّذ 

  ِّبی هختلفف را ؼفرح    ثٌذی شًَم ٍ تؼبهل ثیي الوٌت ٍ ٍاحذّبی ٍراثت را در قبلت ظبختبر کرٍهبتیي ٍ ثعتِ "ػولکرد"ًگبُ جذیذ ث

 دّذ.

  ،شًَهی ٍ کرٍهَزٍهی را ثب رکر هثبل تَضیح دّذ.  جْػ شًی 

 ِای را ثب تَجِ اثرات ػولکردی آًْب تَضیح دّذ. اًَاع جْػ ّبی ًقط 

 را تَضیح دّذ. شًتیکی ٍ ٍاریبًت هَرفیعن تفبٍتْبی هفَْهی ثیي جْػ، پلی 

 ّبی ؼبیغ تؼذادی کرٍهَزٍهی را تَضیح دّذ. پیبهذّبی ثبلیٌی ًبٌّجبری 

 ّبی ؼبیغ ظبختبری هتؼبدل ٍ ًبهتؼبدل کرٍهَزٍهی را تَضیح دّذ. ًبٌّجبری پیبهذّبی ثبلیٌی 

 .ػَاهل هؤثر ثر ایجبد ًبٌّجبری ّبی کرٍهَزٍهی ؼبیغ را ؼرح دّذ 

 .چْبر گرٍُ ًبٌّجبریْبی هٌفرد را ثب رکر هثبل ؼرح دّذ 

 .اصطالحبت تَالی، ّوراّی ٍ ظٌذرم را ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

 ثب رکر هثبل تَضیح دّذ. اًَاع تراتَشًْب را 

 .تقعین ثٌذی اختالالت شًتیکی را ثر حعت الگَّبی تَارث هٌذلی ثب رکر هثبل ؼرح دّذ 

 .خصَصیبت الگَّبی تَارث اتَزٍهی غبلت ٍ هغلَة را تَضیح دّذ 

  ِخصَصیبت الگَّبی تَارث ٍاثعتِ ثX  هغلَة را تَضیح دّذ.غبلت ٍ 

  تَضیح دّذ.خصَصیبت الگَی تَارث هیتَکٌذریبیی را 

  را ثب رکر هثبل تَضیح دّذ.« هحذٍد ثِ جٌط»ٍ « تحت تأثیر جٌط»ٍراثت 

 .ًفَر ًبقص یب کبهل را در ثیوبری ّبی شًتیکی ثب رکر هثبل ؼرح دّذ 

 .پلیَترٍپی را ثب رکر هثبل ؼرح دّذ 

 .ثیبى هتغیر را در ثیوبری ّبی شًتیکی ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

 َضیح دّذ.اپیعتبزی را ثب رکر هثبل ت 

 .هفَْم ٍراثت ٍ ًقػ شًتیک ٍ هحیط در ثرٍز صفبت را تَضیح دّذ 
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 گرٍُ شًتیک ٍ پسشکی هَلکَلی، زاًشکسُ پسشکی 

   .اصَل ٍ اّذاف غرثبلگری ّبی ظِ هبِّ اٍل ٍ دٍم ثبرداری را تَضیح دّذ 

 .اًذیکبظیَى ّبی اًجبم غرثبلگری ّبی ظِ هبِّ اٍل ٍ دٍم ثبرداری را تَضیح دّذ 

 ( رٍغ تؽخیص پیػ از الًِ گسیٌیPGDرا ثب رکر هثب ).ل تَضیح دّذ 

 ( اًذیکبظیَى ّبی اًجبم رٍغ تؽخیص پیػ از الًِ گسیٌیPGD.را تَضیح دّذ ) 

  .ًبثبرٍی ٍ اًَاع آى را تَضیح دّذ 

 .ػلل شًتیکی ًبثبرٍی در هرداى ٍ زًبى را تَضیح دّذ 

 IVF  ٍ .اًذیکبظیَى ّبی اًجبم آى را تَضیح دّذ 

 .هراحل هختلف هؽبٍرُ شًتیک را تَضیح دّذ 

 یَى ّبی اًجبم هؽبٍرُ شًتیک را تَضیح دّذ.اًذیکبظ 

 .ًحَُ رظن ؼجرُ ٍ ًوبدّبی آى را تَضیح دّذ 

 شًتیک ٍ ًقػ آى در تٌظین ثیبى شًْب، در ثرٍز صفبت ٍ ّوچٌیي ثیوبریْبی اًعبى را ثب رکر هثبل      ّبی اپی هفَْم ٍ هکبًیعن 

 تَضیح دّذ.   

 در درهبى ثیوبرّبی شًتیکی ٍ هَلتی فبکتَریبل تَضیح دّذ. هفَْم شى درهبًی ٍ ظلَل درهبًی ٍ اّویت آًْب را 

  تفبٍتْب، هسایب ٍ هؼبیت رٍؼْبیViral vector-based gene therapy  ثبnon-viral vector gene therapy .را تَضیح دّذ 

   .ػلل ًبتَاًی رٌّی را ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

 َاًی رٌّی را ثب رکر هثبل ؼرح دّذ.تقعین ثٌذی ًبت 

 .تؽخیص شًتیکی ًبتَاًی رٌّی ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

   .ػلل ًبثیٌبیی را ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

 .تقعین ثٌذی ًبثیٌبیی را ثب رکر هثبل ؼرح دّذ 

 .تؽخیص شًتیکی ًبثیٌبیی را ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

   .ػلل ًبؼٌَایی را ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

  ؼرح دّذ.تقعین ثٌذی ًبؼٌَایی را ثب رکر هثبل 

 .تؽخیص شًتیکی ًبؼٌَایی ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

  یح دّذ. هیتَکٌذری را تَض شًَمخصَصیبت 

 .اصَل شًتیکی ثیوبرّبی هیتَکٌذریبیی را ثب رکر هثبل ؼرح دّذ 

  .هفَْم فبرهبکَشًتیک را ثؽٌبظذ ٍ اّویت آًرا در پبظخ دارٍیی ثب رکر هثبل تَضیح دّذ 

 

 حیطِ ػاطفی:

 .تِ هراحل هرتلف تسریس تَجِ ٍ ػالقِ ًشاى زّس 

 فؼاالًِ شرکت کٌس.زر کالس  ّای گرٍّی زر تحث 

 .تکالیف زازُ شسُ تِ ػٌَاى کار زر هٌسل را زر زهاى هقرر تحَیل زّس 

 

 حیطِ رٍاًی حرکتی:
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 گرٍُ شًتیک ٍ پسشکی هَلکَلی، زاًشکسُ پسشکی 

 روش هبی تذریس

  ایفبی ًقػ √ تحث گرٍّی √ پرسش ٍ پاسد √ سرٌراًی

  Bedside Teaching  ؼجیِ ظبزی ؼذُ ثیوبر  ؼیکبرگبُ آهَز  ًوبیػ ػولی

 
 هَاز ٍ ٍسایل آهَزشی:

 Power pointّای تیواراى، هقاالت ٍ گسارشات هَرزی تِ چاج رسیسُ هسٍى زر فرم اسالیسّای  ػکسْا ٍ شجرُ

 تجارب یازگیری )حیي تسریس(:

 ّای هرتثط تا هَضَع جلسِ زر کالس  طرح سَال ٍ تحث زر زهیٌِ

 تؼس تسریس(:) یازگیریتکالیف 

 جلسِ تؼس ترای ّر جلسِزر اًتْای تَسط استاز سؤاالت هطرح شسُ  هطالؼِ ٍ آهازُ سازی پاسد

 ضَاتط آهَزشی ٍ سیاست ّای هسرس

  .زر تحثْا هشارکت فؼال زاشتِ تاشٌس ،یاتٌس زر کالس زرس تِ هَقغ حضَر رٍز زاًشجَیاى گراهی یاًتظار ه اًتظارات:

 تالهاًغ است. تا کسة از استاز زر صَرت اضطرارفقط ٍ ذرٍج از کالس ٍرٍز  هجازّا:

 زر کالس زرس هوٌَع است. استفازُ از تلفي ّوراُ یا صحثت کرزى تا آى هحسٍزیتْا:

 فْرست هٌاتغ زرسی:

1- Turnpenny PD, Ellard S. Emery's Elements of Medical Genetics, 15th edition. 2017                                                     

2- Nussbaum RL, McInnes RR, Willard HF, Hamosh A. Thompson and Thompson genetics in medicine; 

8th edition, 2016 

3. Strachan T, Chinnery P, Goodship J. Genetics and Genomics in Medicine; 1
st
 edition. 2015 

 هؼرفی ؼذُ تَظط هذرظیيپصٍّؽی /. هقبالت ػلوی4

 روش ارزیببي

 هشاّسُ ػولکرز

 )چک لیست( 

 هصاحثِ 

 ) شفاّی(
 آزهَى کتثی

  

 ػیٌی تشریحی

 گسترزُ

 پاسد 
 √ کَتِ پاسد √

چٌس گسیٌِ 

 ای
 √ جَرکردًی √

صحیح / 

 غلط
√ 

 %(50%(، اهتحاى پایاى ترم )30یاى ترم )اهتحاى ه %(،20)کَئیس  هی تاشس(: 10، تراتر 20)ًورُ قثَلی از  تارم تٌسی ًورُ:

 -ارائِ داًؽجَ:  - اًجبم تکبلیف ػولی ٍ پرٍشُ: - هؽبرکت کالظی:             -حضَر ٍ غیبة کالظی: 

  ًورُ 12اهتحبى پبیبى ترم:  ًورُ 8  اهتحبى هیبى ترم: - کَئیس:
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 گرٍُ شًتیک ٍ پسشکی هَلکَلی، زاًشکسُ پسشکی 

انسبني جذول زمبني ارائه برنبمه درس شنتیک  

 

 

شماره 

 جلسه

روش 

 ئهارا
 روز و تاریخ ارائه

ساعت 

 ارائه
 مدرس )مدرسان( عنوان جلسه

10-11 4/9/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 1  
تبریخچِ ٍ جبیگبُ شًتیک در ػلَم پسؼکی 

 ػولکرد/ثیبى شى ٍ چگًَگی تٌظین آى
 دکتر دیي هحوذی

10-12 9/9/1399 یکؽٌجِ هجبزی 2  
ظبختبر  شى ٍ کرٍهَزٍم در اًعبى، ظبزهبًذّی 

 بٍ کبرکردّ

10-12 11/9/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 3  

 دکتر هحوذزادُ ّب هَرفیعن جْػ ّبی شًی ٍ پلی

10-11 16/9/1399 یکؽٌجِ هجبزی 4  

10-12 18/9/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 5  

 دکتر هحوذزادُ ًبٌّجبریْبی هبدرزادی ٍ تراتَشًْب

10-11 23/9/1399 یکؽٌجِ هجبزی 6  

10-12 25/9/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 7 تقعین ثٌذی اختالالت شًتیکی، ٍراثتْبی تک  

الگَّبی غبلت  شًی، چٌذ شًی ٍ هیتَکٌذریبل،

 Xٍ هغلَة آتَزٍهی ٍ ٍاثعتِ ثِ 

دیي هحوذی دکتر  

10-11 30/9/1399 یکؽٌجِ هجبزی 8  

10-12 2/10/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 10  Sex-limited phenotype, Sex-

influenced phenotype, Penetrance, 

Pleiotropy, Expressivity, Epistasis 

دیي هحوذی دکتر  
10-11 7/10/1399 یکؽٌجِ هجبزی 11  

10-12 9/10/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 12  

دیي هحوذی دکتر ٍراثتْبی چٌذ ػبهلی، ایوٌی ٍ ظیتَپالظوی  

10-11 14/10/1399 یکؽٌجِ هجبزی 13  

10-12 16/10/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 14  

ًتیک ٍ ارزیبثی ػَاهل ریعکهؽبٍرُ ش هحوذزادُ دکتر   
10-11 21/10/1399 یکؽٌجِ هجبزی 15  

10-12 23/10/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 16  رٍؼْبی شًتیکی تؽخیص پیػ ٍ پط از تَلذ 

 ّوراُ ثب هثبلْبی هْن،

PGD   ٍ PND رٍؼْبی   

هحوذزادُ دکتر  
10-12 30/11/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 17  

همبهنگي آزمون میبن ترم بب  
 دکتر هحوذزادُ

دیي هحوذی دکتر  
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 گرٍُ شًتیک ٍ پسشکی هَلکَلی، زاًشکسُ پسشکی 

 انسبني جذول زمبني ارائه برنبمه درس شنتیک

 

   

شماره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز و تاریخ ارائه

ساعت 

 ارائه
 مدرس )مدرسان( عنوان جلسه

10-11 5/11/1399 یکؽٌجِ هجبزی 19  

دیي هحوذی دکتر شًتیک ًبؼٌَایی  

10-12 7/11/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 20  

10-12 12/11/1399 یکؽٌجِ هجبزی 21  

 دکتر هحوذزادُ شًتیک ًبتَاًی رٌّی

10-12 14/11/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 22  

10-13 19/11/1399 یکؽٌجِ هجبزی 23  

 دکتر ثیگلری ّبی شى درهبًی تبزُ

10-13 21/11/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 24  

10-11 26/11/1399 یکؽٌجِ هجبزی 25  

دیي هحوذی دکتر بریْبی اًعبىاپی شًتیک ٍ ثیو  

10-12 28/11/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 26  

10-11 3/12/1399 یکؽٌجِ هجبزی 27  

 دکتر هحوذزادُ شًتیک ًبثیٌبیی
10-12 5/12/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 28  

10-12 10/12/1399 یکؽٌجِ هجبزی 29 شًتیک خبرج ّعتِ ای ٍ ثیوبریْبی  

 هیتَکٌذریبئی
 دکتر هحوذزادُ

10-12 12/12/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 30  

10-11 17/12/1399 یکؽٌجِ هجبزی 31 فبرهبکَشًتیک ٍ پسؼکی هجتٌی ثر  

 ٍیصگیْبی فردی
دیي هحوذی دکتر  

10-12 19/12/1399 ظِ ؼٌجِ هجبزی 32  

10-13 25/12/1399 دٍ ؼٌجِ حضَری 33  آزمون پبیبن ترم 
 دکتر هحوذزادُ

دیي هحوذی دکتر  




