
 

 دوره طرح درس
 

 بیوتکنولوژی پزشکی دانشجویان ارشد :مخاطبان                    15: کد درس         ژنتیک پزشکی : عنوان درس

  واحد 2 از واحد 1 یکبرجلسه( سهم دکتر بهمن ا 3) واحد 2واحد از  ./36 یبهرام دالهیدکتر  ) سهم نظری 2:تعدادواحد

 جلسه(. 3واحد ) 2. واحد از /36دکتر کمال ویسی .(جلسه 2واحد ) 2. واحد از /23 سلیمانیعلی دکتر سهم  (جلسه9)

              ندارد     :پیش نیاز درس 

  30/13-30/15شنبه هر هفته ساعت یک          1397 -1398نیمسال دوم سال تحصیلی  :   زمان ارائه درس

          14مکان: کالس شماره 

 و دکتر کمال ویسی  علی سلیمانی، دکتر دکتر بهمن اکبری، بهرامییداله دکتر   :ینمدرس

 پزشکی. : کرمانشاه: سرخه لیژه: دانشکده پزشکی: گروه بیوتکنولوژی یندفتر مدرس آدرس

 12-10شنبه ها  دو :حضور در دفترساعت           127داخلی  08334274619: تلفن دفتر

 :آدرس پست الکترونیک

Bahman.akbari@kums.ac.ir 
bahramiyadollah@yahoo.com 

 

 شرح مختصر دوره:

باشد. بیوتکنولوژی پزشکی میی ارشد ناپیوستهی کارشناسیکوریکولوم دوره( Coreجزء دروس اختاصی اجباری ) ژنتیک پزشکیدرس 

، مانیلد، ژن دریش از توپاز قبیل تشخیص های  های تحقیقاتی بیوتکنولوژی پزشکیزمینه برخیاین درس در  مطالب کاربردبه جهت 

وژی یوتکنولب یان ارشدگیری مطالب این درس برای دانشجوآموزش و یادهای ژنتیکی، داروها و روشها جهت درمان بیماریطراحی 

 است. داده شده ی قرار، این درس جزء دروس اجباری کارشناسی ارشدوده و به همین دلیل در دورهشکی بسیار مفید و واجب بپز

 شود.نکته: این درس برای اولین بار توسط این اساتید تدریس می
 

 یان  با اصول اساسی و مهم ژنتیک پزشکی با تکیه بر نقایص آنآشنایی دانشجو: دورههدف کلی 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 
 کروموزوم و ژنوم -ژنها، ساختار ژن آشنایی با  -1
 
 عوامل بیماریهای کروموزومی -اختالف تعداد ساختمانی کروموزومها آشنایی با  -2
 
 دیدگاههای بالینی -نقصهای مربوط به کروموزومهای جنسی موزائیسم آشنایی با  -3
 
 روشهای آنالیز کروموزوم -اختالالت اتوزومال تغییرات کروموزومی در نئوپالزیآشنایی با  -4
 
 نقصهای مونوژن و بیماریهای مرتبط آشنایی با  -5
 
 توارث اتوزومال و بیماریهای مرتبط آشنایی با  -6
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 توارث وابسته به جنس و بیماریهای مرتبط آشنایی با  -7
 
 احتمال -جنبه های آماری ژنتیک آشنایی با  -8
 
 معیارهای توارث چند فاکتوره -نقصهای چند فاکتوره یا پلی ژن آشنایی با  -9
 

 نسرطا یعوامل ژنتیکی ایجاد کننده و مهارکنندهآشنایی با  -10
 

 بیماریهای چند ژنی آشنایی با  -11
 

 ژنتیک جمعیت و پلی مورفیسم آشنایی با  -12
 

 مورفیسم موتاسیون و پلی آشنایی با  -13
 

 مهاجرت و پلی مورفسیم -با همخونیآشنایی  -14
 

 تنوع در بیان ژنتکنیکهای بررسی آشنایی با  -15
 

 ریسک فاکتورها و تخمین آنها -آزمایشهای ژنتیکیآشنایی با  -16
 

 تشخیص پیش از تولدآشنایی با   -17
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 کروموزوم و ژنوم -ژنها، ساختار ژن آشنایی با   هدف کلی جلسه اول:
 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مفهوم الل و ژن را به درستی بازگو نماید. -1-1

 ساختار و اجزاء ژنها در سلولهای یوکاریوتی را شرح دهد.  -1-2

 ژنوم و کروموزومهای انسانی را توضیح دهد. -1-3

 کروماتید، کروماتین، هترو کروماتین و یوکروماتین را بشناسد.مفاهیمی از قبیل  - 1-4

 غالب مغلوبی ژنها بر هم و موارد نقض آنها را برشمارد. وابطر - 1-5
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PowerPoint ،ماکت کروموزوم 



 
 

 عوامل بیماریهای کروموزومی -اختالف تعداد ساختمانی کروموزومها آشنایی با   :دومهدف کلی جلسه 
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .را بشناسد کروموزوم های انسانی و تعداد آنها -2-1

 انواع کروموزومهای آشنا باشد. ساختمانبا  -2-2

 را بداندانواع کروموزوم انسانی از نظر شکلی تفاوت   -2-3

 انواع ناهنجاریهای کروموزومی از نظر تعداد را نام ببرد. -2-4

 مونوپلوئیدی و تریپلوئیدی را شرح دهد.  -2-5

 تتراپلوئیدی و پلی پلوئیدی را توضیح دهد  -2-6

 دالیل ایجاد ناهنجاریهای عددی تعدادکروموزومها را بازگو نماید. -2-7

 مثالهایی از سندروم های ایجاد شده در اثر اختالف تعدادکروموزومها را بیان کند. -2-7
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PowerPoint ،یکی کروموزومیماکت کاریوتایپ کروموزومهای انسان و ویدئوی برخی بیماریهای ژنت  
 

 
 دیدگاههای بالینی -نقصهای مربوط به کروموزومهای جنسی موزائیسم آشنایی با   :سومهدف کلی جلسه 

 
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 کروموزومهای جنسی در سلولهای انسان را بشناسد. -3-1

 تعداد کروموزومهای جنسی را نام ببرد.تغییر در انواع نقایص و سندروم های ناشی از  -3-2

 سندروم کالین فلتر را شرح دهد. -3-3

 نشانه های سندروم ترنر را بازگو نماید. -3-4 

 هرمافرودیسم را شرح داده علت ایجاد آن را بیان نماید. -3-5

 .را بازگو نمایدانواع هرمافرودیسم را نام ببرد و تفاوت آنها را با هم  -3-6

 .را بیان نماید نقصهای مربوط به کروموزومهای جنسی دیدگاههای بالینی مرتبط با  -3-7
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PowerPoint ، کروموزومهای جنسیماکت کاریوتایپ کروموزومهای انسان و ویدئوی برخی بیماریهای ژنتیکی 
 
 
 

 ومیز کروموزروشهای آنال -اختالالت اتوزومال تغییرات کروموزومی در نئوپالزیآشنایی با  :چهارم هدف کلی جلسه 
 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 شرح دهد. مفهوم اختالل اتوزومال را -4-1

 نام ببرد.را  اختالالت اتوزومال تغییرات کروموزومی در نئوپالزی چند مورد از  -4-2

 مفهوم نئوپالزی و ارتباط آن با پیش آگهی بیماری را بیان کند.-4-3

 روشهای آنالیز کروموزوم را نام ببرد و یک مورد از آنها را شرح دهد.-4-4

 را توضیح دهد. FISHو CGHروشهای جدید آنالیز کروموزوم از جمله  -4-5
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PowerPoint .ماکت کاریوتایپ کروموزومهای انسان در سلولهای سرطانی 
 

 نقصهای مونوژن و بیماریهای مرتبط آشنایی با   :پنجمهدف کلی جلسه 
 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 انواع نقایص ژنتیکی را نام ببرد. -5-1

 اختالالت مونوژن را شرح دهد و علل ایجاد آنها را بیان نماید.-5-2

 های مونوژن را نام ببرد.چند بیماری مرتبط با نقص -5-3

 بیماری تاالسمی و انواع آن را شرح دهد. -5-4

 شکل و علت ایجاد آن را شرح دهد.خونی داسیبیماری کم   -5-5

 های درگیر آن را توضیح دهد.بیماری فیبروز کیستیک و ارگان -5-6

 ی غربالگری آن را شرح دهد.کتونوریا و نحوهبیماری فنیل -5-7

ول( و ا) گروه مییماری تاالسدر مورد چرایی و چگونگی غربالگری ب ی مروریت، مقالهی مقاالنفره پس از مطالعه 3یف: هر گروه تکل
انجام این تکلیف ائه دهید )الس ارقبل از ازدواج  در ایران و راههای نوین درمانی این بیماران بنویسید و به ک هموفیلی)گروه دوم( 

ا برای نوشتن رهایت آنها در ن لمی خوب کمک کرده وی عدانشجویان را به انجام کار گروهی تشویق نموده آنها را در نوشتن یک مقاله
 ی حاصل از آن کمک می کند(.پروپوزال پایانامه و مقاله
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PowerPoint  
 

 

 توارث اتوزومال و بیماریهای مرتبط آشنایی با   :ششمهدف کلی جلسه 
 

 :ششماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 کروموزمهای اتوزوم را بشناسد و تفاوت آنها با کروموزومهای جنسی را شرح دهد.  -6-1

 وراثت اتوزومال و انواع آن را شرح دهد. -6-2

 وراثت اتوزومی مغلوب را با ذکر مثال شرح دهد. -6-3

 نحوه ی وراثت اتوزومی مغلوب و احتمال ایجاد آن را از طریق شجره نامه تعیین کند. -6-4

 مورد از بیماریهای با وراثت اتوزومی مغلوب را ذکر کند. چهار -6-5

 وراثت اتوزومی غالب را با ذکر مثال شرح دهد.  -6-6

 شجره نامه تعیین کند.ی وراثت اتوزومی غالب و احتمال ایجاد آن را از طریق نحوه  -6-7

 چهار مورد از بیماریهای با وراثت اتوزومی غالب را ذکر کند.  -6-8
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PowerPoint ،ی وراثت اتوزومیماکت شجره نامه . 
 
 
 

 توارث وابسته به جنس و بیماریهای مرتبط آشنایی با   :هفتمهدف کلی جلسه 
 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 کروموزمهای جنسی را بشناسد و برخی ژنهای مهم موجود در آنها را ذکر نماید. -7-1

 توارث وابسته به جنس و انواع آن را شرح دهد. -7-2

 با ذکر مثال شرح دهد. توارث وابسته به جنس مغلوب را -7-3

 نحوه ی توارث وابسته به جنس مغلوب و احتمال ایجاد آن را از طریق شجره نامه تعیین کند. -7-4

 چهار مورد از بیماریهای با توارث وابسته به جنس مغلوب را ذکر کند.  -7-5

 توارث وابسته به جنس غالب را با ذکر مثال شرح دهد.  -7-6



 نحوه ی توارث وابسته به جنس غالب و احتمال ایجاد آن را از طریق شجره نامه تعیین کند.  -7-7

 چهار مورد از بیماریهای با توارث وابسته به جنس غالب را ذکر کند.  -7-8

 
 ,Electronic books، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

PowerPoint .و ماکت وراثت وابسته به جنس 
 
 

 احتمال -جنبه های آماری ژنتیک آشنایی با   :هشتمهدف کلی جلسه 
 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 تنوع و فراوانی های آللی، ژنتیکی و فنوتیپی را شرح دهد. -8-1

 به جنس و تحت تاثیر جنس را تشریح نماید. های وابسته به جنس، محدود بهاصول وراثت ژن  -8-2

 الگوی توارث صفات چند ژنی یا پلیوتروپی را تشریح نماید. -8-3

 مفهوم آلل های غالب و مغلوب را شرح دهد. -8-4

 اصول توارث ژن های اتوزومی غالب و مغلوب را شرح دهد.  -8-5

 را به خوبی تبیین نماید.نتیکی ناشی از صفات تک ژنی و چند ژنی ناهنجاری های ژ -8-6

 چگونگی استفاده از اصول آماری و احتماالت را در تعیین توارث ژنتیکی شرح دهد. -8-7
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PowerPoint 

 
 

 معیارهای توارث چند فاکتوره -نقصهای چند فاکتوره یا پلی ژن آشنایی با   :نهمهدف کلی جلسه 
 

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 صفات و نقصهای چند فاکتوره نا بشناسد. -9-1

 عوامل ایجاد نقصها و صفات چند فاکتوره را بیان نماید. -9-2 

  فاکتوره( را بیان کند.تفاوت صفات کمی )چند فاکتوره( و کیفی)تک  -9-3

 چند بیماری و صفت با وراثت چند فاکتوره و پیچیده را نام ببرد. -9-4

 عنوان یک بیماری با وراثت چند فاکتوره شرح دهد. بیماری ترومبورورید مغز را به -9-5

 بیماری دیابت و انواع آن را توضیح دهد. -9-6
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PowerPoint 
 
 

 نسرطا یعوامل ژنتیکی ایجاد کننده و مهارکنندهآشنایی با  :دهمهدف کلی جلسه 
 

 :دهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .و محیطی شرح دهدبه عنوان یک بیماری ژنتیکی  را سرطان  -10-1

 ی سرطان را نام ببرد.ایجاد کنندهعوامل ژنتیکی و محیطی   -10-2

 سرطان را نام برده شرح دهد.ایجاد های دخیل در ژن   -10-3

 ها و پروتوانکوژنها را بشناسد و تاثیر آنها در ایجاد سرطان را بازگو نماید.انکوژن  -10-4

 سلولها را توضیح دهد. نو نقش آنها در مهار سرطانی شد های سرکوبگر تومورژن  -10-5
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PowerPoint. 
 

 بیماریهای چند ژنی آشنایی با   :یازدهمهدف کلی جلسه 
 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 
 

 دانشجو قادر باشددر پایان 
 تفاوت بیماریهای تک ژنی و چند ژنی را بداند.  -11-1

 بعیت بیماریهای چند ژنی از قوانین مندل را بیان نماید.بعیت یا عدم تت  -11-2

 چند بیماری با وراثت چند ژنی را نام ببرد. -11-3

 را شرح داده ژنهای درگیر در آن را نام ببرد.بیدل  -م باردهسندر -11-4

 بیماری آلزایمر و ژنهای دخیل در  آن را شرح دهد. -11-5

 بیماری رتینیت پیگمنتوزای دو ژنی را شرح داده ژنهای موثر در ایجاد آن را نام ببرد. -11-6

یک  )هر گروه اهرمان آند، راههای تشخیص و و سایر بیماریهای چند ژنی بیماری آلزایمردر مورد در گروههای دو نفره تکلیف: 

مع بندی در جطالب برای می جستجوی انجام این تکلیف دانشجو را با نحوه. )چند مقاله مطالعه نموده به کالس گزارش نماییدری(بیما

رای یک بهتر مطالب ی هر چه بی اسالید و پاورپوینت و کمک به او در جهت ارائهمورد یک موضوع خاص، آموزش دانشجو برای تهیه

 کند(.تر میجمع علمی آماده
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PowerPoint. 



 
 ژنتیک جمعیت و پلی مورفیسم آشنایی با   :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 
 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 تشریح نماید.اصول ژنتیک جمعیت را  -12-1

 آن را به خوبی تشریح نماید. یینبرگ،  عوامل بر هم زننده آن و محاسبه آماراتعادل هاردی و -12-2
 اصول ایجاد پلی مورفیسم ژنی را در جوامع انسانی تبیین نماید. -12-3
 نقش پلی مورفیسم ژنی را در ایجاد بیماری های ژنتیکی به خوبی شرح دهد. -12-4
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PowerPoint. 
 

 پلی مورفیسمانتخاب طبیعی و  ،موتاسیون آشنایی با   :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 
 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 آن را بداند. مفهوم جهش)موتاسیون( و انواع-13-1

 اثر جهش بر ایجاد تنوع موجودات زنده را بیان کند. -13-2

 تاثیر انتخاب طبیعی بر افزایش یا کاهش فرکانس یک جهش در جمعیت را شرح دهد.-13-3

 انواع انتخاب طبیعی را بیان نماید.  -13-4

 انتخاب طبیعی از نوع جهت دار را با ذکر مثال توضیح دهد. -13-5

 اب طبیعی از نوع پایدارکننده را با ذکر مثال شرح دهد.انتخ -13-6

 انتخاب طبیعی از نوع گسلنده را با ذکر مثال توضیح دهد. -13-7
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  و پلی مورفسیمهمخونی   -مهاجرت   آشنایی با  :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .بداندمفهوم تنوع در جمعیت را  -14-1

 عوامل موثر در ایجاد تنوع در جمعیت را بازگو کند. -14-2



 تنوع مبدا و مقصد شرح دهد.میزان تاثیر مهاجرت را بر  -14-3

 رانش ژنتیکی و تاثیر آن بر تنوع جمعیت را بیان کند.مفهوم   -14-4

 مفهوم اثر موسس را شرح دهد. -14-5

 تاخیر همخونی و ازدواج خوشاوندی بر تنوع جمعیت را توضیح دهد. -14-6
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 تنوع در بیان ژنروشهای بررسی  آشنایی با :دهمپانزهدف کلی جلسه 
 
 

 :دهمپانزاهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 سطوح قابل بررسی بیان ژن را بداند. -15-1

 انواع تکنیکهای بررسی تنوع بیان ژن را برشمارد. -15-2

 را شرح دهد. RNAتکنیک نوردرن بالت در بررسی تنوع بیان ژن در سطح   -15-3

 .دهد توضیحرا  RNAدر بررسی تنوع بیان ژن در سطح  RT-PCRتکنیک  -15-4

 تکنیک ایمونوبالت)وسترن بالت( در بررسی تنوع بیان ژن در سطح پروتئین را توضیح دهد.  -15-5

 

 ,Electronic books، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

PowerPoint  و فیلم نحوه ی انجام تکنیکهای وسترن بالت وRT-PCR 
 

 

 ریسک فاکتورها و تخمین آنها -آزمایشهای ژنتیکیآشنایی با  :شانزدهمهدف کلی جلسه 
 
 

 شانزدهم:اهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 آزمایشهای ممکن جهت تشخیص اختالالت ژنتیکی در سطح ژن و در سطح کروموزوم را بشناسد. -16-1

 .ضیح دهدیک مورد از آزمایشهای مورد استفاده جهت تشخیص اختالالت ژنتیکی در سطح ژن را نام برده تو -16-2

 ح دهد.رده شرح کروموزوم را نام بیک مورد از آزمایشهای مورد استفاده جهت تشخیص اختالالت ژنتیکی در سط -16-3

 ریسک فاکتورهای مورد بررسی جهت پی بردن به وجود اختالالت ژنتیکی را بشناسد. -16-4



ل ژنتیکی ک اختالبا توجه به آگاهی نسبت به انواع ریسک فاکتورهای اختالالت ژنتیکی، روش مناسب جهت تشخیص ی -16-5

 خاص را انتخاب نماید.

 

 ,Electronic books، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : نیاز مورد وسایل آموزشی

PowerPoint. 

 

 تشخیص پیش از تولد آشنایی با :هفدهمهدف کلی جلسه 
 شانزدهم:اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 اهمیت تشخیص اختالالت ژنتیکی پیش از تولد را بداند و شرح دهد. -17-1

 انواع تکنیکهای مورد استفاده در تشخیص پیش از تولد را نام ببرد. -17-2

 تفاوت روشهای غیر تهاجمی و تهاجمی تشخیص پیش از تولد را بیان نماید. -17-3

 روش آمنیوسنتز را شرح دهد. -17-4

 اولتراسونوگرافی را به عنوان روشی غیر تهاجمی در در تشخیص پیش از تولد توضیح دهد.روش  -17-5

 شاخصهای تشخیص پیش از تولد را بیان نماید. -17-6

 ,Electronic books، دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

PowerPoint. 
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