
 5 اس 1 صفحِ

 
 گزٍُ صًتیک ٍ پشضکی هَلکَلی، داًطکذُ پشضکی 

                       

 دانشكذه پسشكي                          

 شنتیک و پسشكي مولكوليگروه                             

 (Course Plan) دورهدرس طرح                           

 مشخصبت فراگیران مشخصبت درس

 پشضکی دانشکده: جمعیتشنتیک  عنواى واحد درسی:

 صًتیک اًساًی رشته تحصیلی: ًظزی سی:نوع واحد در

 کارضٌاسی ارضذ هطقع تحصیلی: - کارورزی: - کارآهوزی: - عولی: ٍاحذ 2   ًظزی: تعداد واحد

 1399-1411  اٍلًیوسال : ترم تحصیلی -کارورزی:  -کارآهوزی:  -عولی:  ساػت 34  ًظزی: تعداد ساعت

 -پیشنیاز: دروس  کد درس:

 :سایر هرحله ارائه درس:

 ل درسمشخصبت مسئو

 صًتیک پشضکی رشته تحصیلی: اکبز هحوذسادُ دکتز :نام و نام خانوادگی

 استادیار رتبه علوی: (.M.D, Ph.D) دکتزی تخصصی هقطع تحصیلی:

 akbarmohammadzadeh1348@gmail.com پست الکترونیک: 19125427917 شواره تواس:

 پشضکی هَلکَلی صًتیک ٍآهَسضی داًطکذُ پشضکی، گزٍُ   هحل کار:

 اکبز هحوذسادُدکتز  هدرس)هدرساى(: نام و نام خانوادگی

 باسًگزی بز اساس ًیاس جاهؼِ تاریخ تذٍیي عزح درس ًحَُ بزگشاری دٍرُ

 ترکیبی حضوری هجازی

01/6/0999 

 شواره جلسات بازنگری شده: تاریخ

 √   
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 گزٍُ صًتیک ٍ پشضکی هَلکَلی، داًطکذُ پشضکی 

 اهذاف آموزشي

 ّذف کلی:

ّای اًساًی، اًَاع  یٌذّایی هخل جْص، گشیٌص، هْاجزت ٍ راًص صًتیکی در جوؼیتآٍ ًقص فز داًطجَیاى با اصَل صًتیک جوؼیت

 ّای صًتیکی اس هٌظز صًتیک آضٌا ضًَذ. اسدٍاجْا ٍ چٌذضکلی

 

 در پایاى بزًاهِ آهَسضی، اًتظار هی رٍد فزاگیزقادر باضذ: اّذاف اختصاصی )رفتاری(:

 حیغِ ضٌاختی:

 ؼیت را بیاى کٌذ.هفاّین پایِ ای در صًتیک جو 

 ٍایٌبزگ را تَضیح دادُ ٍ ػَاهل بزّن سًٌذُ آًزا بیاى کٌذ.-قاًَى تؼادل ّاردی 

 ٍایٌبزگ را تَضیح دّذ.-کاربزدّای قاًَى تؼادل ّاردی 

 بزای بیواریْای اتَسٍهی هحاسبِ ًوایذ. را  ّای اللی ٍ صًَتیپی فزاٍاًی 

 ابستِ بِ جٌس هحاسبِ ًوایذ.بزای بیواریْای ٍ را  ّای اللی ٍ صًَتیپی فزاٍاًی 

 هسائل هغزح ضذُ را حل کٌذ.ٍایٌبزگ را تَضیح دّذ -تأحیز جْص بز تؼادل ّاردی ٍ 

  هسائل هغزح ضذُ را حل کٌذ. ٍایٌبزگ را تَضیح دّذ-بز تؼادل ّاردی راًص صًتیکیتأحیز ٍ 

  حل کٌذ. ٍ هسائل هغزح ضذُ را ٍایٌبزگ را تَضیح دّذ-بز تؼادل ّاردی عبیؼی گشیٌصتأحیز 

 هسائل هغزح ضذُ را حل کٌذ. ٍایٌبزگ را تَضیح دّذ ٍ -تأحیز جْص بز تؼادل ّاردی 

  هسائل هغزح ضذُ را حل کٌذ.ٍایٌبزگ را تَضیح دّذ -بز تؼادل ّاردی هْاجزتتأحیز ٍ 

  تَضیح دّذ ٍ هسائل هغزح ضذُ را حل کٌذ. را ٍایٌبزگ-بز تؼادل ّاردیاسدٍاد جَر ضذُ تأحیز 

 ٍّا را بطٌاسذ ٍ تَضیح دّذ. اداًَاع اسد 

 سادآٍری را تَضیح دّذ ٍ هسائل هغزح ضذُ را حل کٌذ. درٍى 

 ّا ٍ کاربزدّای ایي رٍش را بیاى کٌذ. هغالؼِ آًالیش پیَستگی را تَضیح دّذ ٍ ًقاط قَت، هحذٍدیت 

 ّا ٍ کاربزدّای ایي رٍش را بیاى کٌذ. هغالؼِ ّوزاّی را تَضیح دّذ ٍ ًقاط قَت، هحذٍدیت 

 را بیاى کٌذ ٍ هسائل هغزح ضذُ را حل کٌذ. پذیزی صفات کوی ٍ تَارث 

 .ػلل تٌَع در جوؼیت را تَضیح دّذ 

 ّا را تَضیح دّذ. اًَاع چٌذضکلی 

 حیغِ ػاعفی:

 .بِ هزاحل هختلف تذریس تَجِ ٍ ػالقِ ًطاى دّذ 

 فؼاالًِ ضزکت کٌذ.در کالس  ّای گزٍّی در بحج 

  در هٌشل را در سهاى هقزر تحَیل دّذ.تکالیف دادُ ضذُ بِ ػٌَاى کار 

 - حیغِ رٍاًی حزکتی:
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 روش هبی تذریس

  √ بحج گزٍّی √ پزسص ٍ پاسخ √ سخٌزاًی
 

 هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی:

 ٍایت بَرد ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر، Power pointاسالیذّای 
 

 

 تجارب یادگیزی )حیي تذریس(:

 ع جلسِ در کالسّای هزتبظ با هَضَ ال ٍ بحج در سهیٌِؤعزح س
 

 

 )بؼذ تذریس(: تکالیف یادگیزی
 کٌذ.هغالؼِ ٍ آهادُ  بزای جلسِ بؼذ ، هغزح ضذُبِ ػٌَاى تکلیف در هٌشل تَسظ استاد در اًتْای ّز جلسِ  ی را کِپاسخ سؤاالت

 

 

 :ضَابظ آهَسضی ٍ سیاست ّای هذرس

 حضَر بِ هَقغ ٍ فؼال در کالس درس اًتظارات:

 ٍرٍد ٍ خزٍد اس کالس در صَرت اضغزار هجاسّا:

 استفادُ اس تلفي ّوزاُ یا صحبت کزدى با آى هحذٍدیتْا:
 

 فْزست هٌابغ درسی:

1. Hamilton MB. Population genetics. Wiley-Blackwell; 2009. 

2. Relethford J. Human population genetics. Wiley-Blackwell; 2012. 

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

8th edition, 2017. 
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 روش ارزیببي

 مشبهذه عملكرد

 )چک لیست( 

 مصبحبه 

 ) شفبهي(
 آزمون کتبي

  

 عیني تشریحي

گستزدُ 

 پاسخ
√ 

کَتِ 

 پاسخ
√ 

چٌذ 

گشیٌِ 

 ای

 √ جورکردنی √
صحیح / 

 غلط
√ 

 هی باضذ(: 14، بزابز 21)ًوزُ قبَلی اس : م بٌذی ًوزُبار

 %(41اهتحاى پایاى تزم )ٍ  %(31اهتحاى هیاى تزم )(، %11(، اًجام تکالیف )%11ارائِ داًطجَ )

 ًوزُ 2: ٍ کَئیشاًجام تکالیف  -هطارکت کالسی:  -حضَر ٍ غیاب کالسی: 

 ًوزُ 11ى پایاى تزم: اهتحا ًوزُ 6 اهتحاى هیاى تزم: ًوزُ 2 :ارائِ داًطجَ
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 درسي شنتیک جمعیت جذول زمبني ارائه برنبمه

شمبره 

 جلسه

روش 

 ارائه
 روز و تبریخ ارائه

سبعت 

 ارائه
 مذرس )مذرسبن( عنوان جلسه مكبن ارائه

ریحضو 1 8-01 22/7/99 سه شنبه  هحودزاده دکتر هقدهه ای بر هفاهین پایه ای در شنتیک جوعیت گروه شنتیک   

ریحضو 2 8-01 29/7/99 سه شنبه   گروه شنتیک 
هاردی واینبرگ و کاربرد آى در یا تعادل  قانوى

(0جوعیت ) شنتیک  
هحودزاده دکتر  

ریحضو 3 8-01 6/8/99 سه شنبه   گروه شنتیک 
هاردی واینبرگ و کاربرد آى در یا تعادل  قانوى

 (2جوعیت ) شنتیک
 دکتر هحودزاده

ریحضو 4 8-01 21/8/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده رانش شنتیکی گروه شنتیک 

ریحضو 5 8-01 27/8/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده طبیعی گسینش گروه شنتیک 

ریحضو 6 8-01 4/9/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده جهش گروه شنتیک 

ریحضو 7 8-01 00/9/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده ههاجرت گروه شنتیک 

ریحضو 8 8-01 08/9/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده ازدواج جور شده گروه شنتیک 

 دکتر هحودزاده امتحبن میبن ترم گروه شنتیک بب همبهنگي ریحضو 9

ریحضو 11 8-01 22/9/99 سه شنبه  هحودزاده دکتر انواع ازدواجها در جوعیت گروه شنتیک   

ریحضو 11 8-01 2/01/99 سه شنبه  هحودزاده دکتر دروى زادآوری گروه شنتیک   

ریحضو 12 8-01 9/01/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده راهیهطالعات هو گروه شنتیک 

ریحضو 13 8-01 06/01/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده هطالعات آنالیس پیوستگی گروه شنتیک 

ریحضو 14 8-01 29/01/99 سه شنبه  هحودزاده دکتر شنتیک کوی گروه شنتیک   

ریحضو 15 8-01 91/01/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده تنوع در جوعیت گروه شنتیک 

ریحضو 16 8-01 7/00/99 سه شنبه  ها چندشکلی گروه شنتیک  هحودزاده دکتر   

ریحضو 17 8-01 04/00/99 سه شنبه   دکتر هحودزاده ارائه دانشجویاى، بحث و جوعبندی گروه شنتیک 

هحودزاده دکتر امتحبن پبیبن ترم گروه شنتیک 01-02 20/00/99 سه شنبه حضوری 18  




