
 5 از 1 صفحه

 
 گروه ژنتیک و پزشکی مولکولی، دانشکده پزشکی 

 دانشكده پزشكي

 ژنتیک و پزشكي مولكوليگروه 

 (Course Plan) دوره طرح

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

  پزشکی دانشکده: پزشکیژنتیک  عنوان واحد درسی:

  روزانه عمومیپزشکی  رشته تحصیلی: 124 د درس:ک  نظری نوع واحد درسی:

 ایدکترای حرفه ع تحصیلی:مقط واحد  2 تعداد واحد

 1401-1402 لاونیمسال : ترم تحصیلی ساعت  34 تعداد ساعت       

 علوم پایه پزشکیمرحله ارائه درس:  فیزیولوژی سلول  و مولکول-بیوشیمی سلولپیشنیاز: دروس 

 

 ل درسئومشخصات مس

 پزشکی ژنتیک  رشته تحصیلی:  اکبر محمدزاده دکتر نام و نام خانوادگی:

 استادیار   رتبه علمی: (.MD, Ph.Dی تخصصی )ادکتر مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: 09125427917 شماره تماس:
akbarmohammadzadeh1348@gmail.com 

 دانشکده پزشکی، گروه ژنتیک و پزشکی مولکولی  محل کار:

  محمدیدکتر حسین دین ، هزاددکتر اکبر محمد نام و نام خانوادگی مدرس)مدرسان(:

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره

 5شماره  شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  10/6/1398 ترکیبی مجازی حضوری

  

 

√ 

 

 10/6/1398 

 

 

 بازنگری می شود.بر اساس کوریکولوم  حث امب
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 اهداف آموزشی

  هدف کلی: 

 آنهاشناخت عوامل موثر بر وراثت بیماریها و مکانیسم عمل 

 های نوین تشخیصی و درمانی بر پایه اطالعات ژنتیکی و اپی ژنتیکی مانند ژن درمانیآشنایی با رویکرد

 

 در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیرقادر باشد: اهداف اختصاصی )رفتاری(:

 حیطه شناختی:

 /را توضیح دهد. تنظیم آنبیان ژن و چگونگی  تاریخچه و جایگاه ژنتیک در علوم پزشکی و عملکرد 

  توضیح دهد.مفهوم وراثت و نقش ژنتیک و محیط در بروز صفات را 

   .اثر فاکتورهای محیطی مانند تغذیه و رفتار را بر وراثتی شدن صفات توضیح دهد 

   .چرخه سلول، نحوه تقسیم میوز و میتوز و فرآیند گامتوژنز را توضیح دهد 

  .سیتوژنتیک را تعریف کند 

 ساختار ک( روموزوم ها و روش های مطالعه آنها مانند روش های نوار بندیBanding را ).توضیح دهد 

  توضیح دهد.کاربردهای روشهای مطالعه کروموزومها را 

 توضیح دهد.ها را نحوه خوانش فرمول های اختالالت ساختاری و عددی کروموزوم 

  توضیح دهد.انواع ناهنجاری های تعدادی کروموزومی را با ذکر مثال 

 .انواع ناهنجاری های ساختاری کروموزومی را با ذکر مثال توضیح دهد 

 توضیح دهد.کروموزومی را تعدادی های شایع بالینی ناهنجاری پیامدهای 

 توضیح دهد.کروموزومی را ساختاری متعادل و نامتعادل های شایع بالینی ناهنجاری پیامدهای 

  کروموزومی شایع را شرح دهد.عوامل مؤثر بر ایجاد ناهنجاری های 

 .چهار گروه ناهنجاریهای منفرد را با ذکر مثال شرح دهد 

 .اصطالحات توالی، همراهی و سندرم را با ذکر مثال توضیح دهد 

 .انواع تراتوژنها را با ذکر مثال توضیح دهد 

 .تقسیم بندی اختالالت ژنتیکی را بر حسب الگوهای توارث مندلی با ذکر مثال شرح دهد 

 .خصوصیات الگوهای توارث اتوزومی غالب و مغلوب را توضیح دهد 

  خصوصیات الگوهای توارث وابسته بهX  و مغلوب را توضیح دهد.غالب 

  توضیح دهد.خصوصیات الگوی توارث میتوکندریایی را 

  را با ذکر مثال توضیح دهد.« محدود به جنس»و « تحت تأثیر جنس»وراثت 

  بیماری های ژنتیکی با ذکر مثال شرح دهد.نفوذ ناقص یا کامل را در 

 .پلیوتروپی را با ذکر مثال شرح دهد 
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  توضیح دهد.بیان متغیر را در بیماری های ژنتیکی با ذکر مثال 

 .اپیستازی را با ذکر مثال توضیح دهد 

   .اصول و اهداف غربالگری های سه ماهه اول و دوم بارداری را توضیح دهد 

  توضیح دهد.اندیکاسیون های انجام غربالگری های سه ماهه اول و دوم بارداری را 

 ( روش تشخیص پیش از النه گزینیPGD.را با ذکر مثال توضیح دهد ) 

 ( اندیکاسیون های انجام روش تشخیص پیش از النه گزینیPGD را ).توضیح دهد 

  توضیح دهد.ناباروی و انواع آن را  

  در مردان و زنان را توضیح دهدعلل ژنتیکی ناباروی. 

 IVF  اندیکاسیون های انجام آن را توضیح دهد. و 

 .مراحل مختلف مشاوره ژنتیک را توضیح دهد 

  توضیح دهد.اندیکاسیون های انجام مشاوره ژنتیک را 

 .نحوه رسم شجره و نمادهای آن را توضیح دهد 

  جهش ژنی، ژنومی و کروموزومی را شناخته و تفاوت میانvariation  را توضیح دهد.های پاتوژن و غیر پاتوژن 

  توضیح دهد.مفهوم پلی مورفیسم ژنتیکی را 

 ر بروز بیماریهای انسان را با ذکر مثال توضیح دهد.ژنتیک و نقش آن دمفهوم و مکانیسم اپی 

 .نقش پروتوانکوژنها و نیز ژن های سرکوبگر تومور را در بروز سرطان با ذکر مثال توضیح دهد 

 .خصوصیات ژنتیکی سلول های سرطانی را توضیح دهد 

  توضیح دهد.مفهوم فارماکوژنتیک را بشناسد و اهمیت آنرا در تجویز دوز داروها با ذکر مثال 

  توضیح دهد.مفهوم ژن درمانی و سلول درمانی و اهمیت آنها را در درمان بیمارهای ژنتیکی و مولتی فاکتوریال 

 شهای تفاوتها، مزایا و معایب روViral vector-based gene therapy ا بnon-viral vector gene therapy .را توضیح دهد 

 

 حیطه عاطفی:

 ه نشان دهدالقبه مراحل مختلف تدریس توجه و ع. 

 نه شرکت کنداالحثهای گروهی در کالس فعدر ب. 

 داده شده به عنوان کار در منزل را در زمان مقرر تحویل دهدلیف تکا. 

 

 -  حیطه روانی حرکتی:
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 روش های تدریس

  نقشایفای  √ بحث گروهی √ پرسش و پاسخ √ سخنرانی

  Bedside Teaching  شبیه سازی شده بیمار  کارگاه آموزشی  نمایش عملی

 

 مواد و وسایل آموزشی
  وایت بورد ویدئو پروژکتور،، power pointهای بیماران، مقاالت و گزارشات موردی به چاپ رسیده مدون در فرم اسالیدهای عکسها و شجره

 تجارب یادگیری )حین تدریس(
 های مرتبط با موضوع جلسه در کالس و بحث در زمینه طرح سوال

 بعد تدریس() تکالیف یادگیری

 جلسه بعد برای هر جلسهدر انتهای توسط استاد سؤاالت مطرح شده  مطالعه و آماده سازی پاسخ

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 یابند و در بحثها مشارکت فعال داشته باشند. به موقع حضور در کالس درس رود دانشجویان گرامییانتظار م انتظارات:

 بالمانع است. در صورت اضطرارفقط ورود و خروج از کالس  مجازها:

 در کالس درس ممنوع است. تلفن همراه یا صحبت کردن با آن استفاده از محدودیتها:

 فهرست منابع درسی:

1- Emery’s Elements of Medical Genetics; 15th edition, 2017 
2- Essential Medical Genetics; Conner, 6th edition, 2011 
3- Thampson and Thampson Genetics in medicine; 8th edition, 2016 

 روش ارزیابي

مشاهده 

 عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ
 

کوته 

 پاسخ
  جورکردنی √ گزینه ایچند  

صحیح / 

 غلط
 

 می باشد(: 10، برابر 20)نمره قبولی از  بارم بندی نمره:

 (%60(، امتحان پایان ترم )%40امتحان میان ترم )

  -انجام تکالیف عملی و پروژه:  - :-مشارکت کالسی -حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 12امتحان پایان ترم:  نمره 8 امتحان میان ترم: - کوئیز:
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 (روزانه عمومي پزشكي) پزشكي ژنتیکدرس  جدول زماني ارائه برنامه

 

                                  داود جعفری دکتر                           حسین دین محمدیدکتر                                        اکبر محمدزاده دکتر        

   دانشكده پزشكي عمومي معاون آموزشي              مدیر گروه                               مسئول درس                    

       

روش 

 ارائه
 ارائهتاریخ 

ساعت 

 ارائه
 مدرس )مدرسان( عنوان جلسه

شنبهسه  حضوری  22/60/1401  15-13  
 عملکرد/بیان تاریخچه و جایگاه ژنتیک در علوم پزشکی

 ژن و چگونگی تنظیم آن
 دکتر دین محمدی

92/60/1401 سه شنبه مجازی  15-13  زادهدکتر محمد و گامتوژنز چرخه سلولیتقسیم سلولی، (1سیتوژنتیک ) 

12/70/1401 سه شنبه حضوری  15-13  
 (: روشهای مطالعه کروموزومها،2سیتوژنتیک )

 روشهای نواربندی کروموزوم و تهیه کاریوتایپ
 زادهدکتر محمد

91/70/1140 سه شنبه حضوری  15-13  
 تعدادی و ساختار(: ناهنجاریهای 3سیتوژنتیک )

 کروموزومی، بیماریهای مهم
 زادهدکتر محمد

26/70/1401 سه شنبه حضوری  15-13  زادهکتر محمدد و تراتوژنها حین تولدهای ناهنجاری 

30/08/1401 سه شنبه حضوری  15-13  

 تقسیم بندی اختالالت ژنتیکی، وراثتهای تک ژنی، چند

 والگوهای غالب و مغلوب آتوزومی  ژنی و میتوکندریال،

 Xوابسته به 

 دکتر دین محمدی

10/08/1401 سه شنبه حضوری  15-13  
Sex-limited phenotype, Sex-influenced 

phenotype, Penetrance, Pleiotropy, 

Expressivity, Epistasis 

 دکتر دین محمدی

17/08/1401 سه شنبه حضوری  15-13  دکتر دین محمدی ایمنی و سیتوپالسمیوراثتهای چند عاملی،  

25/08/1401       تاریخ امتحان میان ترم  دکتر دین محمدی ،زادهدکتر محمد 

42/08/1401 سه شنبه مجازی  15-13  زادهدکتر محمد ژنتیک مولکولی و جهش های ژنی 

42/08/1401 سه شنبه مجازی  15-13 زادهدکتر محمد کلیات مشاوره ژنتیک و ارزیابی عوامل ریسک   

01/09/1401 سه شنبه حضوری  15-13  
 روشهای ژنتیکی تشخیص پیش و پس از تولد

 PNDو  PGDهمراه با مثالهای مهم، روشهای 
زادهدکتر محمد  

80/09/1401 سه شنبه حضوری  15-13  دکتر دین محمدی اپی ژنتیک و بیماریهای انسان 

15/09/1401 سه شنبه حضوری  15-13  دکتر دین محمدی ژنتیک سرطان 

22/09/1401 سه شنبه حضوری  15-13  دکتر دین محمدی مهندسی ژنتیک در پزشکی 

92/09/1401 سه شنبه حضوری  15-13  دین محمدیدکتر  ژن درمانی و کاربرد ناقلین ویروسی در آن 

13/10/1401 سه شنبه مجازی  15-13  زادهدکتر محمد فارماکوژنتیک و پزشکی مبتنی بر ویژگیهای فردی 

25/08/1401       تاریخ امتحان پایان ترم دکتر دین محمدی ،زادهدکتر محمد   




