
 
 
 

 
 

 فرم طرح درس ويژه دروس نظري
 

 
 

 1 میالد غالمی :مدرس خانوادگی نام و نام 6 پزشکینام دانشکده:  11 های ارثیاصول مشاوره ژنتیک و بیماری :كامل طور به واحد درسی عنوان

 2 خصصیدكترای ت آخرین مدرک تحصیلی: 7  مشاوره در مامایی رشته تحصیلی فراگیران: 12 نظری 1تعداد واحد: 

 3 ژنتیک پزشکی رشته تحصیلی: 8 كارشناسی ارشد مقطع: 13 8 تعداد جلسه:

 4 استادیار مرتبه علمی: 9 98دوم نیمسال تحصیلی:  14 عنوان درس پیش نیاز: ندارد

 5 بیوشیمی و ژنتیک گروه آموزشی: 10 نفر 6 فراگیران: تعدادحداكثر  15 12/11/98 تاریخ ارائه:

 

 

شماره 
 جلسه

 ف کلی جلسهده
 اهداف ويژه رفتاري

-)براساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان
 حرکتی(

 تعيين رفتار ورودي
 نحوه ارزشيابی آن

 روش تدريس 
 )عنوان و چگونگی اجرا(

 وسايل آموزشی
 شيوه ارزشيابی

 منابع تدريس
 درصد متد
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 و شرح آشنايی
تاريخچه ژنتيک و 

سير تحوالت 
يک، تعاريف، تنژ

 ژنتيک مندلی

 : دانشجويان بايد
 ارزشيابی و نحوه طرح درس بيان -1

 اهميت ژنتيک پزشکی برتاريخچه و گاهی -2

 نقش ژنتيک در رشته پزشکی -3

 اساس وراثت -4

 هاژنتيکی از ديدگاه مسبب اختالالت بندي دسته -5

پزشکی و آينده علم ژنتيک آشنا  ژنتيک کاربردهاي -6
 شوند.

 هاي آندستاورد پروژه ژنوم انسان و  -7

هاي آن را شرح ژنتيک مندلی و غيرمندلی و استثناء -8
 دهند.

رسش و پاسخ ابتداي هر پ
و يا بررسی ارتباط  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -یتبک کوئيز

 -ميان ترم

 پايان ترم

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

 
کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 

 بخش ب

 بخش الف

 بسمه تعالی

شتي و ردماني اراك  دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 معاونت آموزش و تحقیقات

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي
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 آشنايی و توضيح
 کليات سيتوژنتيک

 :دانشجويان بايد

 هاي آنفرايند اسپرماتوژنز و اووژنز و تفاوت -1

-نام، هابندي کروموزومطبقه، هاي انسانیکروموزوم -2
 ،هاي اتوزومیزومموروک ،هاگذاري کروموزوم

 هاي جنسیکروموزوم

و  آميزيرنگ هايروش سازي،آماده هايروش -3
 کاريوتايپ و کاربرد آن تهيه و هانواربندي کروموزوم

و انواع  FISHهاي سيتومولکوالر مانند تکنيک -4
 هاي آنها و کاربردپروب

 مکانيسم پيدايش اختالالت کروموزومی  -5

 وموزومیکري و ساختار هاي عدديناهنجاري  -6

 توضيح دهند. موزايسم و کايمريسم کروموزومی  -7

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
و يا بررسی ارتباط  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کوئيز کتبی

 -ميان ترم

 يان ترماپ

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 
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 و بيان آشنايی
، وراثت چند ژنی

و  ايمنوژنتيک
 هاي آنبيماري

 :دانشجويان بايد
 هاي استعداد ژنتيکیانواع و مکانيسم -1
 مفهوم همراهی و پذيريمفهوم توارث -2

هايی با ريماهايی از بيمثالو  عاملیوراثت چند  -3
 وراثت چندعاملی)به صورت مجازي(

  HLAسيستم   -4

ها، پيچيده، تنوع ژنتيکی منتج به تنوع آنتی بادي و -5
 را شرح دهند. اختالالت ايمنولوژيک) اوليه و ثانويه(

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
و يا بررسی ارتباط  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 خاسو پ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کوئيز کتبی

 -ميان ترم

 پايان ترم

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 

4 

 آشنايی و توضيح
الگوهاي وراثت 

تک ژنی و شجره 
 نامه

  دانشجويان بايد

 انوادگی و گرفتن سابقه خانوادگیخ اتاهميت مطالع -1
 تفسير و تحليل و تجزيه ، تهيه آشنايی با طرز -2

 هانامهشجره

 انواع الگوهاي توارثیو  مندلیتوارث مندلی و غير -3

 بارز و نهفته وراثت -4

 آن مهم بيماريهاي و ويژگيها اتوزومی، غالب الگوي -5

 مهم بيماريهاي و ويژگيها اتوزومی، مغلوب الگوي -6

 د.ونش آشنا آن

 غالب و مغلوب Xالگوي توارث وابسته به  -7

 به محدود بيماريهاي از جنس، متأثر بيماريهاي  -8

 جنس و وابسته به جنس

سوماتيکی و گنادي و مثال هايی از بيماري  موزائيسم  -9
 هاي آن

روپالسمی و هوموپالسمی وراثت سيتوپالسمی، هت -10
 بيان کنند.

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
 باطارتو يا بررسی  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کوئيز کتبی

 -ميان ترم

 پايان ترم

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 
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 انو بيآشنايی 
علل  سقط جنين،

جنسيت و سقط ها، 
اختالالت ژنتيکی 

مربوطه، 
هاي ناهنجاري

کروموزومی و 
ترين آن ها در مهم

 پزشکی و مامايی

 :دانشجويان بايد 

تعريف سقط موردي و مکرر، علل کروموزومی و  -1
 هاغيرکروموزومی سقط

اختالالت کروموزومی اتوزومی شامل سندرم داون،  -2
 و ... شاتيو پاتو، ادوارد، کراي د

 اختالالت کروموزومی وابسته به جنسيت شامل: -3
 سندرم ترنر، فلتر -سندرم کالين

  Xهاي کروموزوم زومیپلی -4

هايی که به واسطه اختالالت ساختاري بيماري  -5
 دنکروموزوم ها ايجاد می شو

را توضيح  هاي مطالعه سيتوژنتيکیانديکاسيونو  -6
 .دهند

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
ارتباط  و يا بررسی جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کوئيز کتبی

 -ميان ترم

 پايان ترم

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 
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 آشنايی و شرح
اصول و اهميت 
غربالگري در 

هاي بيماري
خيص تشژنتيکی، 

پيش از زايمان و 
هاي بيماري

 مادرزادي

 :دانشجويان بايد
 مفهوم تست غربالگري و تست تشخيصی -1
  (PND)هاي غربالگري قبل از تولد روش -2

 آمنيوسنتز  -3

 هاي کوريونیگيري از پرزنمونه  -4

هاي تست هاي ورود مادران جهت انجامشاخصه -5
 تشخيصی 

مشکالتی که به هنگام تشخيص قبل از تولد ايجاد   -6
 هاي رفع آن آشنا شوند.شود و راهکارمی

از تولد  ا تشخيص قبلتوان بچه اختالالتی را می و -7
 شناسايی کرد را شرح دهند.

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
و يا بررسی ارتباط  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کوئيز کتبی

 -ميان ترم

 پايان ترم

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 
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ی و ادامه آشناي
تشخيص توضيح 

پيش از زايمان و 
-يبيمار ترينمهم

اين  هاي ژنتيکی
 دوره

 

 :دانشجويان بايد
کاشتی و کاربرد هاي آن تشخيص ژنتيکی پيش -1

(PGD) 
 تشخيص داد.  PGD توان باهايی را میچه بيماري -2

به عنوان يک راهکار  PGDدر  انتخاب جنسيت -3
 درمانی

 اهدا گامت و ريسک خطر آن  -4

 هاي کمک باروري و انواع آنروش -5

 cell-freeبر پايه هاي غربالگري ژنتيکی روشو  -6

DNA test .را شرح دهند 

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
و يا بررسی ارتباط  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کوئيز کتبی

 -ميان ترم

 پايان ترم

 به
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 
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 آشنايی و شرح 
ژنتيک تراتوژن ها 
و مسائل مربوط با 
آن، ژنتيک سقط 
مکرر و ژنتيک 

 ناباروري

 :دانشجويان بايد

 تک گير و چندگانه هاي مادرزاديناهنجاري -1

 تعريف مافورماسيون، دفروماسيون، ديسپالزي  -2

 هاي ايزوله و غير ايزولهيناهنجار  -3

 چند مثال از ناهنجاري هاي مادرزادي شايع -4

 زا )ناهنجاري زا(عوامل تراتوژن  -5

 هاي آن را توضيح دهند.انواع تراتوژن ها و مثال و -6

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
و يا بررسی ارتباط  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 مجازي آموزش
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کوئيز کتبی

 -ميان ترم

 پايان ترم

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 
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 آشنايی و بيان 
اصول کلی در 
، مشاوره ژنتيک

ازدواج هاي فاميلی 
هاي کمک و روش

 بارورسازي

 :نشجويان بايداد
 تعرف مشاوره ژنتيک -1

 رسيدن به تشخيص ژنتيکی -2

 محاسبه و ارائه ميزان خطر کيفی و کمی -3

 ها در جايگاه خودتفسير خطر -4

 هاي پيش روي مشاورگيرندهبحث در مورد گزينه -5

 تعامل يا مشاوره گيرنده -6

 دستوريمشاوره ژنتيک دستوري يا غير -7

 هاي مشاوره ژنتيکپيامده -8

 اوره ممکن است رخ دهدر مشدمشکالت خاصی که  -9

 هاي مشاوره ژنتيک را توضيح دهند.و انديکاسيون -10

پرسش و پاسخ ابتداي هر 
و يا بررسی ارتباط  جلسه

ها و جلسات بين ترم
 قبلی

پرسش -شبيه سازي -توضيح-سخنرانی
 و پاسخ

 آموزش مجازي
 سامانه نويد

پاورپوينت همراه با 
 صدا

فعاليت 
کالسی و 
پرسش و 

 -پاسخ

 -کتبی زکوئي

 -ميان ترم

 پايان ترم

به 
ترتيب 

10 ،40 
 50و 

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 

 پايان ترم 

 14الی  13امتحان ميان ترم در تاريخ  .........................   ، ساعت 
 شود.در کالس ............. برگزار می

 
رصد نمره(، امتحان د 10نحوه ارزشيابی: فعاليت کالسی و کوئيز )

 درصد نمره( 50درصد نمره( و پايان ترم ) 40ميان ترم )

     

کتاب اصول ژنتيک 
پزشکی امري 

سال  15ويرايش 
2017 

 شود.دهنده هدف اصلی آن جلسه تدريس خواهد بود که اصوالً يک هدف کلی نگارش شده و سپس به چند هدف ويژه رفتاري تقسيم میهدف کلی در واقع نشان •

 .باشندشود. این اهداف در تعیین متد و وسایل آموزشی موثر میشناختی، عاطفی و روان حركتی طراحی می هايهداف ويژه رفتاري داراي فعل رفتاري، معيار، محتوا و شرايط بوده و در حيطها •


