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 1 میالد غالمی :مدرس خانوادگی نام و نام 6 پزشکینام دانشکده:  11 ژنتیک پزشکی :كامل طور به واحد درسی عنوان

 2 دكترای تخصصی آخرین مدرک تحصیلی: 7 پزشکی حرفه ای رشته تحصیلی فراگیران: 12 2تعداد واحد: 

 3 ژنتیک پزشکی رشته تحصیلی: 8 عمومی مقطع: 13 17 تعداد جلسه:

مولکول و -بیوشیمی سلول عنوان درس پیش نیاز:

 فیزیولوژی سلول
 1402-1401نیم سال اول نیمسال تحصیلی:  14

9 
 استادیار مرتبه علمی:

4 

 5 بیوشیمی و ژنتیک گروه آموزشی: 10 76 فراگیران: تعداد 15 19/6/1401 تاریخ ارائه:

 
 هدف کلی دوره:

شماره 

 جلسه
  2ارزيابی آغازين 1اهداف ويژه رفتاري اهداف جزئی

 روش تدريس 

 

وسايل 

 آموزشی

 شيوه ارزشيابی

 و  3تکوينی

 4پايانی

 

 درصد

1 

توضیح و شرح 

تاریخچه، 

چشم انداز 

ژنتیک، قوانین 

مندل و جایگاه 

آن در نظام 

 سالمت

 كالس:انتظار میرود دانشجو در پایان 

 پزشکی توضیح دهد.اهمیت ژنتیک  تاریخچه و .1

 نقش ژنتیک در رشته پزشکی را تشخیص دهد. .2

ژنتیکی از  اختالالت بندی اساس وراثت و دسته .3

 ها را دسته بندی كند.دیدگاه مسبب

 ارزشیابی با:

پرسش و پاسخ در 

ابتدای هر جلسه و یا 

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  .1

 بورد

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در كالس  .1

 ها و بحث 

انجام تکالیف،  .2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

1. 15 

2. 15 

3. 70 

                                                           
 حركتی-براساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، عاطفی، روان.  1
 های ورود به درس جدیدها و پیش آمادگیدانسته.  2
 گیرد.هر نوع ارزشیابی كه در طول ترم از عملکرد دانشجویان انجام می . 3
 گیرد.هر نوع ارزشیابی كه در پایان ترم از عملکرد دانشجویان انجام می . 4

 

 فرم طرح دوره
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پزشکی و آینده علم ژنتیک را  ژنتیک كاربردهای .4

 تفسیر كند.

 های آن و ژنتیک مندلی وپروژه ژنوم انسان و دستاورد 

 ی آن را بپرسد.هاغیرمندلی و استثناء

 سامانه نوید 5كالس مجازی

 ادوب كانکت .2

انواع نرم افزارهای تولید  .3

 محتوا
 

آزمون كتبی پایان 

ترم  )تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

2 

 

و بیان  آشنایی

 سلولیچرخه :

 تقسیم و

سلولی میتوز و 

میوز، توالی 

ژنوم انسان، 

بیان ژن و 

های جهش

 مولکولی

 كالس :انتظار میرود دانشجو در پایان 

ک یتقسیم میوز  ،تقسیم میتوز) انواع تقسیم سلولیبا  -1

 ( را بیان كند.و دو

 را بپرسد.. تفاوت بین تقسیم میوز و میتوز -2

ساختار ژن) پروموتر، اگزون،  ،انسان ژنوم ساختار -3

 را توصیف كند. اینترون(

را  تا كروموزوم DNAفشردگی ژنوم انسان از  مراحل -4

 تفکیک كند.

های  ژن، خانواده مولکولی تعریف، DNA توالی انواع -5

 را شرح دهد. كاذب ژنهای و چندژنی

 سازی، رونویسی و ترجمه را دنبال كند.همانند -6

 RNAجهش در سطح و   DNAانواع جهش در سطح  -7

 را مقایسه كند.

را با دقت گوش  هامکانیسم تاثیر عملکردی جهش -8

 دهد.

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  .1

 بورد

 سامانه نوید 6كالس مجازی

 ادوب كانکت .2

 انواع نرم افزارهای تولید محتوا .3
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1. 15 

2. 15 

3. 70 

                                                           
 در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 5
 در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 6
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ماری های مرتبط با آن را مکانیسم های ترمیم جهش و بی

 .سوال كند.

3 

آشنایی و بیان 

، كروموزوم

روش های 

مطالعه 

و  كروموزوم

 گامتوژنز

 دانشجو بتواند

رح های آن را شفرایند اسپرماتوژنز و اووژنز و تفاوت -1

 دهد.

-نام، هاكروموزومبندی طبقه، های انسانیكروموزوم -2

و  ،های اتوزومیكروموزوم ،هاگذاری كروموزوم

 را توضیح دهد. های جنسیكروموزوم

و  آمیزیرنگ هایروش سازی،آماده هایروش -3

را  آن كاریوتایپ و كاربرد تهیه و هانواربندی كروموزوم

 بیان كند.

ا هو انواع پروب FISHهای سیتومولکوالر مانند تکنیک -4

 آن را بپرسد. هایو كاربرد

 د.را ارائه ده مکانیسم پیدایش اختالالت كروموزومی  -5

و ساختاری كروموزومی را  های عددیناهنجاری  -6

 تفکیک كند.

 د.را با نمودار نشان ده موزایسم و كایمریسم كروموزومی 

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

 سامانه نوید 7كالس مجازی (2

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

                                                           
 در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 7
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4 

و شرح  آشنایی

وراثت چند 

عاملی، 

و  ایمنوژنتیک

و  دوقلوزایی

 مکانیسم آن

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

 را شرح دهد. های استعداد ژنتیکیانواع و مکانیسم -1

 را تعریف كند. مفهوم همراهی و پذیریمفهوم توارث -2

وراثت  هایی باهایی از بیماریمثالو  عاملیوراثت چند  -3

 را نام ببرد. چندعاملی)به صورت مجازی(

تنوع ژنتیکی منتج به تنوع آنتی  و HLAسیستم   -4

 انویه(ثها، پیچیده، اختالالت ایمنولوژیک) اولیه و بادی

 را توضیح دهد.

های تک تخمی و دوتخمی و مکانیسم پیدایش دوقلوانواع 

نها و های به هم چسبیده و تشابه ژنتیکی بین آها، دوقلوآن

 زایی را بحث كند.كاربرد مطالعات دوقلوو  والدین

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

 سامانه نوید 8كالس مجازی (2

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 وایتبوردتخته 

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

5 

آشنایی و 

 توضیح

الگوهای وراثت 

تک ژنی و 

 شجره نامه

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

 اهمیت مطالعات خانوادگی و گرفتن سابقه خانوادگی -1

 را بیان كند.

ا ر هانامهشجره تفسیر و تحلیل و تجزیه ، تهیه طرز -2

 شرح دهد.

، انواع الگوهای توارثیو  مندلیتوارث مندلی و غیر -3

 و اویژگیه اتوزومی، غالب الگویو  بارز و نهفته وراثت

 را با دقت گوش دهد. آن مهم بیماریهای

 آن مهم بیماریهای و ویژگیها اتوزومی، مغلوب الگوی -4

 را سوال كند.

 

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

 سامانه نوید 9كالس مجازی (2

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

                                                           
 در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 8
 در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 9
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6 

ادامه: آشنایی 

 و توضیح 

الگوهای وراثت 

تک ژنی و 

 شجره نامه

 دانشجو بتواند

 بیماریهای، غالب و مغلوب Xالگوی توارث وابسته به  -1

وابسته جنس و  به محدود بیماریهای از جنس، متأثر

 را توضیح دهد. به جنس

ری سوماتیکی و گنادی و مثال هایی از بیما موزائیسم  -2

 های آن را نام ببرد.

-نقش وراثت سیتوپالسمی، هتروپالسمی و هوموپالسمی و 

 .بپرسد والدی را تک و دیزومی ژنومی پذیری

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  10كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

7 

 آشنایی و شرح

ژنتیک 

مولکولی، 

های روش

آزمایشگاهی 

ژنتیک 

مولکولی در 

تشخیص 

 هاجهش

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

-ای پلیواكنش زنجیره روش، RNAو  DNAاستخراج  -1

 بیان كند. مراز

2-  PCR-RFLP  وARMS-PCR  وreal time PCR  را

 شرح دهد.

 را توضیح دهد.  MLPA از جمله روشهای هیبریداسیون -3

د هر و كاربر  (NGS)یابی نسل جدید توالی، یابی سنگرتوالی 

های های مورد اشاره در تشخیص جهشكدام از تکنیک

 .مولکولی را ارائه دهد

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  11كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

8 

آشنایی و بیان 

ک سیتوژنی

بالینی 

)اختالالت 

كروموزومی 

اتوزوم و 

 (جنسی

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

اختالالت كروموزومی اتوزومی شامل سندرم داون،  -1

 پاتو، ادوارد، كرای دیو شات را شرح دهد.

 اختالالت كروموزومی وابسته به جنسیت شامل: -2

 ا سوال كند.ر سندرم ترنر ،فلتر -سندرم كالین

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  12كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

1) 15 

2) 15 

3) 70 

                                                           
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 0
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 1
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 2
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هایی كه به بیماری و  Xهای كروموزوم زومیپلی -3

واسطه اختالالت ساختاری كروموزوم ها ایجاد می 

 بیان كنند. را شوند

 

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

9 

 آشنایی و بیان

های بیماری

تک ژنی، 

الگوی انتقال 

 هاها و مثالآن

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

های تک ژنی با الگوی وراثت غالب) نفوذ بیماری -1

-پذیری، پلیوتروفی، كاهش نفوذ، جهش جدید و پیش

های خویشاوندی و دستی(، مغلوب اتوزومی ) ازدواج

م غالب و مغلوب از هر كدا Xنژاد( و وابسته به جنس 

 را شرح دهد. یک مثال

را  هاهای تشخیص ژنتیکی آنروش ، های مسببژن -2

 مقایسه كند.

 ها را شرح دهند.های پیشگیری و درمان آنراهکار -3

 

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  13كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

افزارهای تولید انواع نرم  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

10 

آشنایی و 

-توضیح مهم

های ترین روش

تشخیص پیش 

از و پس 

زایمان و 

درمان 

های بیماری

 ژنتیکی

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

 را تمیز دهد. مفهوم تست غربالگری و تست تشخیصی -1

 و  آمنیوسنتز ، (PND)های غربالگری قبل از تولد روش -2

 را بیان كند. های كوریونیگیری از پرزنمونه

های های ورود مادران جهت انجام تستشاخصه -3

 را نام ببرد.تشخیصی 

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  14كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

افزارهای تولید انواع نرم  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

1) 15 

2) 15 

3) 70 

                                                           
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 3
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 4
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 شودمشکالتی كه به هنگام تشخیص قبل از تولد ایجاد می 

 بپرسد راهای رفع آن و راهکار

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

11 

ادامه آشنایی و 

-مهم توضیح

های ترین روش

تشخیص پیش 

از و پس 

زایمان و 

درمان 

های بیماری

 ژنتیکی

 دانشجو بتواند

كاشتی و كاربرد های آن تشخیص ژنتیکی پیش -1

(PGD) .را توضیح دهد 

ا بتشخیص داد را   PGD توان بامیكه هایی را بیماری -2

 دقت گوش دهد.

به عنوان یک راهکار  PGDدر  انتخاب جنسیت -3

 را ارائه دهد. اهدا گامت و ریسک خطر آن ، درمانی

 cell-free DNAهای غربالگری ژنتیکی بر پایه روش  -4

test .را بحث كند 

 

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  15كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

12 

آشنایی و بیان 

اختالالت 

مادرزادی و 

 تراتوژن ها

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

ت تک گیر و چندگانه را فهرس های مادرزادیناهنجاری -1

 كند.

 و فورماسیون، دفروماسیون، دیسپالزیتعریف مل  -2

 را بیان كند. های ایزوله و غیر ایزولهناهنجاری

را شرح  چند مثال از ناهنجاری های مادرزادی شایع -3

 دهد.

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  جلسه ابتدای هر

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  16كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

1) 15 

2) 15 

3) 70 

                                                           
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 5
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 6
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-و مثال انواع تراتوژن ها ، زا )ناهنجاری زا(عوامل تراتوژن 

 .های آن را اشاره كند

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

13 

و شرح آشنایی 

 ژنتیک سرطان

های و مثال

های ، روشآن

درمانی در ژن 

 سرطان

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

 را زاییهای ژنتیکی و محیطی موثر در سرطانفاكتور -1

 بیان كند.

را  ع آنا.كننده و انوهای مهارژنو ها و انواع آنانکوژن -2

 شرح دهد

های سرطان ،گیر و توارثیهای خانوادگی، تکسرطان -3

ستات شایع توارثی و غیرتوارثی مانند روده، پستان، پرو

 را توضیح دهد. و رتینوبالستوما

ناقل های ژن درمانی در  ، ژن درمانی در سرطان  -4

را  انواع روش های ژن درمانی در سرطان ،سرطان

 .بپرسد

 

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  17كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

14 

  آشنایی و شرح

ژنتیک، اپی

 ژنوماپی

 

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

م سازی كروموزوغیرفعال مکانیسم، ژنتیکمفهوم اپی -1
X .را بیان کند 

ی اختالالت ناش، والدی اختالالت ناشی از دیزومی تک -2

 را شرح دهد. هااز تریپلوئید

 وهای آنجلمن های اپی ژنتیکی ایجاد بیماریمکانبسم -3

 را با دقت گوش كند. پرادر ویلی

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بین  بررسی ارتباط

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  18كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

1) 15 

2) 15 

3) 70 

                                                           
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 7
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 8
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 هایژنوم و بیماریهای تنظیم كننده اپیجهش در ژن -4

 را توضیح دهند. آن

 

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

15 

آشنایی و بیان 

مهندسی 

ژنتیک، 

 كاربردهای آن، 

ناقلین ویروسی 

و غیر ویروسی 

در ژن درمانی 

-، انواع روش

های مورد 

استفاده در ژن 

 درمانی

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

 را شرح دهد. ژن درمانیو  مهندسی ژنتیک -1

ی هادرمان بیماریبیماری ها در برابر درمان ژنتیکی  -2

 را توضیح دهد. ژنتیکی

 وها در ژن درمانی مزیت ناقلین ویروسی و غیرویروسی -3

 را تفکیک كند. هاهای آنمحدودیت

-لاستفاده از داروهای نوین مبتنی بر جهش ژنی و مثا -4

ا رهایی از ژن درمانی سوماتیکی و آینده ژن درمانی  

 گزارش دهد.

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  19كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

كتبی  آزمون (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

16 

شرح و توضیح 

مشاوره اصول 

 ژنتیک

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

 را تعریف كند. مشاوره ژنتیک -1

محاسبه و ارائه میزان ، رسیدن به تشخیص ژنتیکی -2

 را بیان كند. خطر كیفی و كمی

-مورد گزینهبحث در و  ها در جایگاه خودتفسیر خطر -3

 را ارزیابی كند. های پیش روی مشاورگیرنده

 را بحث كند. دستوریمشاوره ژنتیک دستوری یا غیر -4

 مشکالت خاصی كه در مشاورههای مشاوره ژنتیک و پیامده

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

اسالید و وایت سخنرانی،  (1

 بورد

سامانه  20كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 

                                                           
1  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 9
2  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 0
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17 

آشنایی با 

 فارماكوژنتیک

و 

 فارماكوژنومیک

 :كالسانتظار میرود دانشجو در پایان 

را  مفهوم و تعریف فارماكوژنتیک و فارماكوژنومیک .1

 بیان كند.

 را شرح دهد. مورفیسم ژنتیکیمفهوم چندشکلی و پلی .2

را  هاها در متابولیسم دارونقش ژن و  متابولیسم دارو  .3

 توضیح دهد.

 و  ولیسم داروهای ژنتیکی در متابتاثیر پلی مورفیسم  .4

های ژنی و تاثیر آن بر هایی از نقش جهشمثال

، سوكسینیل كولین، ایزونیازیدمتابولیسم دارو)

 .را بیان كند ها، دبریزوكویین و آباكاویر(كومارین

و  هاهای ریزمولکول و نوتركیب در درمان بیمارینقش دارو 

 .تین در درمان سرطان را سوال كنداثر بخشی هرسپ

 ارزشیابی با:

در پرسش و پاسخ 

و یا  ابتدای هر جلسه

بررسی ارتباط بین 

ها و جلسات ترم

 قبلی

 كالس حضوری 

سخنرانی، اسالید و وایت  (1

 بورد

سامانه  21كالس مجازی (2

 نوید

 ادوب كانکت (3

انواع نرم افزارهای تولید  (4

 محتوا
 

 اسالید

 فیلم

 تخته وایتبورد

شركت در  (1

كالس ها و 

 بحث 

انجام تکالیف،  (2

گفتگو، پاسخ به 

 سواالت  

آزمون كتبی  (3

پایان ترم  

)تشریحی و 

 چهارگزینه ای(

1) 15 

2) 15 

3) 70 
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2  در صورت موافت آموزش نهایتا یک چهارم جلسات را 1


