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    کارشناسی ارشد  حصیلی:ت یرشتهو  مقطع پزشکی یست فناوریز گروه آموزشی:        پزشکی  :دانشکده

 1397-1396 :تحصیلی سال     اول   :نیمسال تحصیلی

   تئوری د:نوع واح      2  تعداد واحد:                         زشکیپژنتیک  :نام واحد درسی

 یش نیاز:پ

 دانشکده پزشکی :مکان برگزاری   12-10 :ساعت  یکشنبه :زمان برگزاری كالس: روز

 )به ترتیب حروف الفبا(: اساتید  دکتر صادق رضاپور مسئول درس: 2 تعداد دانشجویان:

 دکتر صادق رضاپوردکتر خدادادی، 

 12-10شنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

کرومزوم، مکانیسم  جهش،  در این درس اصول توارث صفات و بیماریها ی ژنتیکی، ساختمان، وظیفه و عملکرد ژن و

سیکل سلولی و مراحل تقسیم با کاهش کرومزومی، نسبتهای جنسيی و فهرسيت بیماریهيای ژنتیکيی سيیتوژنتیک، 

مولکولی و اصول تشخیص بیماریهيای ایمونوژنتیک، ژنتیک جمعیت، سیستم توارث سیتوپالسمی، هم خونی، ژنتیک 

 ارثی از غیر ارثی مطرح خواهد شد.

 

 )لطفا شرح دهید(هدف كلی: 

نتیک به ژبا مبانی علم  آشنایی .توارثی در انسان در سطح خانواده و جمعیت می باشيد های مطالعه پدیدهو  ناختش

 ای ژنتیکیهیربیمان مان و درماح درتهیه طر، تشخیصی، پیشگیردر مک ر کمنظو

 

 (اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مختلف بنویسید) بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  هک است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندکه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

 نتیک  ل ژصواآشنایی با  -1

   و کرومزومی (الیفاکتور یمولتچند عاملی )و نیک ژپلی ، تک ژنی ویژگیها و بیماریهایارث آشنایی با نحوه تو -2

 نتیک  ژشناخت تاثیر محیط بر  -3

 نتیکژعلم در مبانی جدید ل و صواآشنایی با  -٤

 

 های تدریس:شیوه

 ☑سخپرسش و پا      سخنرانی برنامه ریزی شده  ☑ سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)        (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)       ☑بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 



 به نام آنکه جان را فکرت آموخت

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

م پزشکيمرکز مطالعات و توسعه آموزش علو  

 درسي و آموزشي ریزیواحد برنامه

(Course Plan) دوره   حطر   

 2 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

شرکت در   ،مطلبجویی و ارائه تکلیف دانش یآماده ساز - ،کالس یاھشرکت در بحث ، حضور منظم در کالس

 مسالین انیآزمون پا

 

 وسایل كمک آموزشی:  

   ☑پروژکتور اسالید  خته و گچت  ☑وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره كل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد 50 آزمون پایان ترم   نمره درصد 25آزمون میان ترم 

 نمره درصد 5شرکت فعال در کالس     نمره درصد 15انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور کردنی          ☑ایچندگزینه       ☑پاسخ کوتاه     ☑یحیتشر

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببرید(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1-Nussbaum R.l., Mclnnes R.R., Willard H.F. (2016) Thompson & Thompson Genetics in Medicine, 

W.B Saunders Company;8th edition  
2-  Turnpenny P.D. (2017) Emery's Elements of Medical Genetics, Churchill Livingstone; 15th edition 

3-  Conner J.M., Ferguson-Smith M.A. (2017) Essential Medical Genetics, Marston Books services 

Ltd; 6th Edition. 

 اینترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 چاپ( نیتالیف و تر جمه دكتر محمدرضا نوری دلوئی  ویراش سیزدهم ) آخر Emeryپزشکی  کی. اصول ژنت1
 

 اینترنتی 
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 جدول هفتگی كلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

و  یپزشک کیژنت ی، کاربردها تیاهم گاه،یتاریخچه، جا 2/7/96 1

  ،یژن یژنوم انسان، ژنتیک مولکولی و جهش ها یسازمانده

 و کاربرد آنها   تیاهم

 صادق رضاپوردکتر 

بارز،  یاتوزوم یانتقال آنها، الگو یو الگو یتک ژن یهایماریب 16/7/96 2

نهفته ،  یاتوزوم یمهم، الگو یها  یماریها و ب یژگیو

 مهم یها  یماریها و ب یژگیو

 دکتر صادق رضاپور

 یماریها و ب یژگینهفته و بارز،  و Xتوارث وابسته به  یالگو 23/7/96 3

 مهم یها 

 دکتر صادق رضاپور

ساختمان کروموزومهای یوکاریوتیک )کروموزومهای  30/7/96 4

ه؛ کروموزمهای نواری متافازی؛ فشردگی اولیه؛ فشردگی ثانوی

انسان؛ تشخیص کروموزومهای نواری در انسان و 

 کاریوتایپینگ.

روشهای مختلف کشت و رنگ آمیزی کروموزوم )از نمونه 

های خون محیطی؛ مغز استخوان؛ انواع بافت(؛ کاربردهای 

روشهای سیتوژنتیکی در تشخیص علل عقب ماندگی های 

 ذهنی؛ سقط؛ ناباروری؛ ابهام جنسی

 دکتر صادق رضاپور

الالت تعدادی کروموزوم )یوپلوئیدی؛ آنوپلوئیدی؛ اخت 7/8/96 5

از آنها، اختالالت ساختمانی  یریشگیپ یموزائیسم( و روشها

 کروموزومها و اهمیت بالینی آنها

 دکتر صادق رضاپور

وراثت چند  ،یجنس یاختالالت مربوط به کروموزوم ها 8/96/1٤ 6

 ییکندرا تویو م یعامل

 دکتر صادق رضاپور

ها،  یپات نویسرطان و سیتوژنتیک سرطان، هموگلوب کیژنت 21/8/96 7

 یارث یکیمتابول یهایماریب

 دکتر صادق رضاپور

تک  یهایماریب صیو کاربردهای آنها در تشخ یروشهای مولکول 5/9/96 8

 ایمونوژنتیک ،یژن

 دکتر صادق رضاپور

...    

....    

....    

  امتحان پایان ترم  17

 
 


