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  بسمه تعالی

  

  

  دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

  دانشکده پیراپزشکی

  

  ):1396-97دوم نیمسال (قالب نگارش طرح درس

        

  :هدف کلی

  هاوراثت، بیماریهاي ژنتیکی شایع در ایران و راههاي پیشگیري از این بیماري يآشنایی دانشجو با الگو 

  

  : شرح درس

ژنی انسان، سیتوژنتیک و اساس مولکولی و  هها، نقشها و کروموزومفراگیري ساختمان و عملکرد ژن

  بیوشیمیایی بیماریهاي ژنتیکی جنسی و غیر جنسی

   :مخاطبان  ژنتیک پزشکی: عنوان درس 

  علوم آزمایشگاهیناپیوسته  کارشناسی  2ترم دانشجویان 

  آزاد :سواالت فراگیرساعت پاسخگویی به                             واحد تئوري 1 :تعدادواحد

  دکتر نازنین جلیلیان :مدرس  10-12شنبه ها :   زمان ارائه درس

  زیست شناسی سلولی و مولکولی :درس پیش نیاز

  

   :تاریخ امتحان
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  :اهداف کلی جلسات

  آشنایی با تاریخچه علم ژنتیک، اساس کروموزومی وراثت، ژنتیک مندلی، تعاریف و اصطالحات-1جلسه 

  واریاسیون ژنتیکی، چندشکلی و جهش-هاساختمان و عملکرد ژنآشنایی با  -2جلسه 

    هاالگوهاي وراثت تک ژنی، اساس مولکولی و بیوشیمیایی بیماري آشنایی با-4و  3جلسه 

هاي هاي جنسی و ناهنجاريها، سیتوژنتیک بالینی، کروموزومآشنایی با ساختمان کروموزوم -6و  5جلسه 

  کروموزوم هاي اتوزومی و جنسی مرتبط با تغییرات

  کلیات نقشه برداري ژنی در انسانآشنایی با  -7جلسه 

  هاي ژنتیکیغربالگري پیش از تولد، تشخیص پیش از زایمان و درمان بیماري-8جلسه 
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  :اهداف ویژه رفتاري به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

  جلسه اول

  : هدف کلی

  اساس کروموزومی وراثت، ژنتیک مندلی، تعاریف و اصطالحات آشنایی با تاریخچه علم ژنتیک،

  :اهداف ویژه

  : در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد

 سیر تکاملی دانش ژنتیک را بداند 

 مطالعات مندل و مفهوم ژنتیک مندلی را عنوان کند 

 قوانین مندل را بداند 

 توانایی حل مسائل مرتبط با قوانین مندل را داشته باشد 

 تعاریف پایه اي دانش ژنتیک ، که مبناي کار جلسات بعدي خواهند بود، تسلط یابد به. 

   :جلسه دوم

  : هدف کلی

  واریاسیون ژنتیکی، چندشکلی و جهش-هاآشنایی با ساختمان و عملکرد ژن

  : اهداف ویژه

 در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد :  

 ها در ژنوم انسان آشنا گرددبا توزیع ژن  
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  5 اینترون،هاي مختلف یک ژن شامل پروموتر، اگزون،بخش’UTR  3و’UTR را شرح دهد  

 ها را به لحاظ عملکردي توضیح دهدانواع مختلف ژن  

 مفهوم جهش را توضیح دهد  

 عوامل جهش زا را بشناسد  

 تفاوت جهش و چندشکلی را بیان کند  

 انواع چندشکلی هاي ژنوم انسان را عنوان کند 

  

  :جلسه سوم و چهارم

  :هدف کلی

  هاآشنایی با الگوهاي وراثت تک ژنی، اساس مولکولی و بیوشیمیایی بیماري 

  :اهداف ویژه

  :در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد

 انواع شیوه هاي توارث را نام ببرد 

 عالئم مورد استفاده در شجره نامه را بلد باشد 

 رسم و تفسیر شجره نامه را بیاموزد 

 ا رسم کندیک شجره نامه فرضی ر 

 شیوه توارث اتوزومی غالب را بداند 

 هایی با شیوه توارث اتوزومی غالب را تشخیص دهدنامهشجره 

 را بداندآن ژن درگیر و هاي ژنتیکی با شیوه توارث غالب اتوزومی مهمترین بیماري 

 شیوه توارث اتوزومی مغلوب را بداند 

 تشخیص دهدهایی با شیوه توارث اتوزومی مغلوب را نامهشجره 



٥ 
 

 هاي ژنتیکی با شیوه توارث مغلوب اتوزومی ژن درگیر را بداندمهمترین بیماري 

 توانایی تعیین ریسک در شجره نامه هایی با شیوه هاي توارث ذکر شده را کسب کند 

  شیوه توارث وابسته بهX غالب را بداند 

 هایی با شیوه توارث وابسته به نامهشجرهX غالب را تشخیص دهد 

 هاي ژنتیکی با شیوه توارث وابسته به مهمترین بیماريX غالب و ژن درگیر را بداند 

  شیوه توارث وابسته بهX مغلوب را بداند 

 هایی با شیوه توارث وابسته به نامهشجرهX مغلوب را تشخیص دهد 

 هاي ژنتیکی با شیوه توارث وابسته به مهمترین بیماريX بداند مغلوب و ژن درگیر در بیماري را 

 توانایی تعیین ریسک در شجره نامه هایی با شیوه هاي توارث ذکر شده را کسب کند 

 مفهوم توارث هوالندریک و شجره نامه هاي مرتبط را درك کند 

  6و  5جلسه 

  :اهداف کلی

تغییرات هاي مرتبط با هاي جنسی و ناهنجاريها، سیتوژنتیک بالینی، کروموزومآشنایی با ساختمان کروموزوم 

  کروموزوم هاي اتوزومی و جنسی

  :اهداف ویژه

  در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد 

 توضیح دهدهاي مختلف کروموزوم را ها و قسمتریخت شناسی کروموزوم 

 عنوان کندهاي انسانی را نام گذاري و تقسیم بندي کروموزوم 

 بیان کندهاي مختلف تجزیه و تحلیل کروموزومی را روش 

 هاي ساختاري و تعدادي را درك کندیز بین ناهنجاريتما 
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 هاي ساختاري شاملمفهوم هر یک از ناهنجاري: 

o ها، درون پیوستگی، وارونگی و کروموزوم حلقوي و مضاعف شدگی/ها، حذفجابجایی

  توضیح دهد ایزوکروموزوم را

 هاي عددي کروموزومی را نام ببردانواع مختلف ناهنجاري 

  ایجاد پلی پلوییدي را برشماردتعریف و علل 

 آنیوپلوییدي را تعریف کند 

 علل ایجاد آنیوپلوییدي را بیان کند 

 ترین علل ایجاد آن توضیح در خصوص سندم داون، سبب شناسی، عالئم بالینی،  کاریوتایپ و مهم

 دهد

 آن توضیح ترین علل ایجاد در خصوص سندم ادواردز، سبب شناسی، عالئم بالینی،  کاریوتایپ و مهم

 دهد

 ترین علل ایجاد آن توضیح دهددر خصوص سندم پاتو، سبب شناسی، عالئم بالینی،  کاریوتایپ و مهم 

 هاي جنسی را عنوان کندمهم ترین اختالالت تعدادي کروموزوم 

 ترین علل ایجاد آن در خصوص سندم کالین فلتر، سبب شناسی، عالئم بالینی،  کاریوتایپ و مهم

 توضیح دهد

  ترین علل ایجاد آن توضیح دهدخصوص سندم ترنر، سبب شناسی، عالئم بالینی،  کاریوتایپ و مهمدر 

 کایمرا و موزاییسم را از یکدیگر تمایز دهد 
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  7جلسه 

  :کلی هدف

  آشنایی با کلیات نقشه برداري ژنی در انسان 

  :اهداف ویژه

  :در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد 

 ژنی را توضیح دهد مفهوم نقشه برداري  

 استراتژي هاي مورد استفاده در نقشه برداري ژنی را عنوان کند  

  کلیات دو روشassociation study  وlinkage study را شرح دهد  

  مفهومpositional cloning را توضیح دهد  

  استفاده از تکنولوژي هاي جدید، مانندexome sequencingد، در نقشه برداري ژنی را تشریح کن  

  

  8جلسه 

  : اهداف کلی

  هاي ژنتیکیغربالگري پیش از تولد، تشخیص پیش از زایمان و درمان بیماري

  :اهداف ویژه

  در پایان جلسه دانشجو باید قادر باشد 

 هاي ژنتیکی را عنوان کندسطوح مختلف غربالگري در بیماري  

 مهم ترین معیارهاي یک برنامه غربالگري را عنوان کند  

 مخاطب غربالگري را عنوان کندهاي گروه 
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 معیارهاي یک برنامه غربالگري را به خوبی بداند 

 مزایا و معایب یک برنامه غربالگري را برشمارد 

 اهمیت غربالگري پیش از تولد را ذکر کند 

 غربالگري سه ماهه اول پیش از بارداري را تشریح کند 

 بتواند نتایج غربالگري سه ماهه اول را تفسیر کند 

 غربالگري سه ماهه دوم پیش از بارداري را تشریح کند 

 بتواند نتایج غربالگري سه ماهه دوم پیش از بارداري را تفسیر کند  

 هاي تشخیص پیش از تولد را عنوان کندانواع روش 

 مزایا و معایب هر یک از روش هاي تشخیص پیش از تولد را بیان کند 

 ا توضیح دهدهاي ژنتیکی رروش هاي مختلف درمان بیماري 

 جدیدترین دستاوردها در زمینه درمان بیماري هاي ژنتیکی را توضیح دهد 

  :منابع

  ویرایش هفتم-ژنتیک در پزشکی تامپسون

  ژنتیک پزشکی ایمري، ویرایش چهاردهم
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  :روش تدریس

  سخنرانی، پرسش و پاسخ کالسی

  :وسایل آموزشی

  اسالیدهاي آموزشی، ویدیو پروژکتور، وایت برد

  :سنجش و ارشیابی

  تاریخ  سهم از نمره کل  روش        آزمون

چند گزینه اي و   کوییز میانی

  تشریحی

  کالس مشخص خواهد شد ین جلسهدر اول  2

حضور فعال در 

کالس، شرکت 

- مؤثر در فعالیت

  هاي کالسی

ارزیابی در هر 

  جلسه

  به طور مستمر در طول نیمسال تحصیلی  1

    17  ايچند گزینه   آزمون پایان ترم
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  :جدول زمان بندي درس

  1396-97دوم  نیمسال پیراپزشکی، دانشکده پزشکی، ژنتیک: درس نام

 10-12 ها شنبه:  تدریس ساعات          1:واحد تعداد

  جلیلیان نازنین دکتر: درس مسئول

 موضوع استاد تاریخ جلسه

08/02/1397شنبه  1 جلیلیاندکتر   کروموزومی وراثت، ژنتیک مندلی، تعاریف و تاریخچه علم ژنتیک، اساس  

  اصطالحات

15/02/1397 شنبه 2 نایلیلج رتکد    واریاسیون ژنتیکی، چندشکلی و جهش-هاساختمان و عملکرد ژن 

22/02/1397شنبه  3 جلیلیاندکتر     هاالگوهاي وراثت تک ژنی، اساس مولکولی و بیوشیمیایی بیماري 

29/02/1397شنبه  4 جلیلیاندکتر     هاوراثت تک ژنی، اساس مولکولی و بیوشیمیایی بیماريالگوهاي  

05/03/1397شنبه  5 جلیلیاندکتر   هاي هاي جنسی و ناهنجاريها، سیتوژنتیک بالینی، کروموزومساختمان کروموزوم 

  مرتبط با تغییرات کروموزوم هاي اتوزومی و جنسی

12/13/1397شنبه  6 جلیلیاندکتر   هاي هاي جنسی و ناهنجاريسیتوژنتیک بالینی، کروموزومها، ساختمان کروموزوم 

  مرتبط با تغییرات کروموزوم هاي اتوزومی و جنسی

8و  7 19/03/1397شنبه    

با توجه به تعطیلی 

به صورت دو  26/03/1397

 جلسه اي برگزار می گردد

جلیلیاندکتر    کلیات نقشه برداري ژنی در انسان 

  هاي ژنتیکیپیش از زایمان و درمان بیماريغربالگري پیش از تولد، تشخیص 

جلیلیاندکتر   26/03/1397 شنبه دو 8   تعطیل رسمی 

 


