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 ثؼوِ تؼبلی

 

 

 داًـگبُ ػلَم پضؿکی کشهبًـبُ

 پشػتبسی ٍ هبهبییداًـکذُ 

 

 (:1398-99اٍل ًیوسال )قالب ًگارش طرح درس

 

: ّذف كلي

ّای پیشگیری ٍ اصَل بیواریابي بیواریّای ّای الزم در اجرای تذابیر ٍ هْارتشٌاخت اصَل ٍ هْارت 

 ّای بالیٌي در زهیٌِ اختالالت ژًتیکي ژًتیکي در جاهعِ، كاربرد علوي ٍ عولي یافتِ

:  شرح درس

در ایي درس داًشجَ بِ درک بْتری از اصَل ژًتیکي تشخیص اختالالت ارثي از غیرارثي  ٍ سیستن 

 یابذتَارث دست هي

  :هخاطباى ٍ ایوًََلَژیژًتیک : عٌَاى درس 
 پرستاری كارشٌاسي  3ترم داًشجَیاى 

 ػولی-ٍاحذ تئَسی: 2تؼذادٍاحذ

                           (ٍاحذ ًظشی 0.5:ػْن اػتبد اص ٍاحذ) 

 آزاد :ساعت پاسخگَیي بِ سَاالت فراگیر

 دكتر ًازًیي جلیلیاى :هذرس 16-18ؿٌجِ ّب دٍ:   صهبى اسائِ دسع

 فیضیَلَطی :ًیبصیب ّن دسع پیؾ ًیبص

 

 05/11/1398 :تاریخ اهتحاى



2 
 

 :اّذاف كلي جلسات

 آؿٌبیی ثب تبسیخچِ ػلن طًتیک، اػبع کشٍهَصٍهی ٍساثت، طًتیک هٌذلی، تؼبسیف ٍ اكطالحبت-1جلؼِ 

 آؿٌبیی ثب الگَّبی ٍساثت تک طًی  -2 جلؼِ 

ّبی ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیّب، ػیتَطًتیک ثبلیٌی، کشٍهَصٍمآؿٌبیی ثب ػبختوبى کشٍهَصٍم -4ٍ  3جلؼِ 

  -جٌؼی  هشتجط ثب تغییشات کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ

 ّبآؿٌبیی ثب طًتیک سفتبسفبسهبکَطًتیک ٍ پلی هَسفیؼنتَاسث چٌذػبهلی، آؿٌبیی ثب آؿٌبیی ثب  -5جلؼِ 
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 :اّذاف ٍیظُ سفتبسی ثِ تفکیک اّذاف کلی ّش جلؼِ

 جلسِ اٍل

 : ّذف كلي

 اكطالحبتآؿٌبیی ثب تبسیخچِ ػلن طًتیک، اػبع کشٍهَصٍهی ٍساثت، طًتیک هٌذلی، تؼبسیف ٍ 

 :اّذاف ٍیژُ

 : دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ

 ػیش تکبهلی داًؾ طًتیک سا ثذاًذ1-1

 هطبلؼبت هٌذل ٍ هفَْم طًتیک هٌذلی سا ػٌَاى کٌذ 2-1

 قَاًیي هٌذل سا ثذاًذ 3-1

 تَاًبیی حل هؼبئل هشتجط ثب قَاًیي هٌذل سا داؿتِ ثبؿذ 4-1

 .، کِ هجٌبی کبس جلؼبت ثؼذی خَاٌّذ ثَد، تؼلط یبثذ ثِ تؼبسیف پبیِ ای داًؾ طًتیک 5-1

 :دٍمجلسِ 

 :ّذف كلي

 آؿٌبیی ثب الگَّبی ٍساثت تک طًی 

 :اّذاف ٍیژُ

 :دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ

 اًَاع ؿیَُ ّبی تَاسث سا ًبم ثجشد 1-2

 ػالئن هَسد اػتفبدُ دس ؿجشُ ًبهِ سا ثلذ ثبؿذ 2-2

 اتَصٍهی غبلت سا ثذاًذؿیَُ تَاسث  3-2
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 ّبیی ثب ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی غبلت سا تـخیق دّذًبهِؿجشُ 4-2

 ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی هغلَة سا ثذاًذ 5-2

 ّبیی ثب ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی هغلَة سا تـخیق دّذًبهِؿجشُ 2 -6

 کٌذتَاًبیی تؼییي سیؼک دس ؿجشُ ًبهِ ّبیی ثب ؿیَُ ّبی تَاسث رکش ؿذُ سا کؼت  2 -7

 غبلت سا ثذاًذ Xؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ  8-2

 غبلت سا تـخیق دّذ Xّبیی ثب ؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ ًبهِؿجشُ 9-2

 هغلَة سا ثذاًذ Xؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ  10-2

 هغلَة سا تـخیق دّذ Xّبیی ثب ؿیَُ تَاسث ٍاثؼتِ ثِ ًبهِؿجشُ 11-2

 ی ثب ؿیَُ ّبی تَاسث رکش ؿذُ سا کؼت کٌذتَاًبیی تؼییي سیؼک دس ؿجشُ ًبهِ ّبی 12-2

 هفَْم تَاسث َّالًذسیک ٍ ؿجشُ ًبهِ ّبی هشتجط سا دسک کٌذ 13-2

 

 :سَم ٍ چْارمجلسِ 

 :اّذاف كلي

ّبی هشتجط ثب تغییشات ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیّب، ػیتَطًتیک ثبلیٌی، کشٍهَصٍمآؿٌبیی ثب ػبختوبى کشٍهَصٍم 

 کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ جٌؼی

 آؿٌبیی ثب ًقؾ طًتیک دس ػشطبى

 :اّذاف ٍیژُ

 دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ 

 تَضیح دّذّبی هختلف کشٍهَصٍم سا ّب ٍ قؼوتسیخت ؿٌبػی کشٍهَصٍم 1-1-4ٍ3

 ػٌَاى کٌذّبی اًؼبًی سا ًبم گزاسی ٍ تقؼین ثٌذی کشٍهَصٍم 2-1-4ٍ3 

 ثیبى کٌذّبی هختلف تجضیِ ٍ تحلیل کشٍهَصٍهی سا سٍؽ 3-1-4ٍ3 
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 ّبی ػبختبسی ٍ تؼذادی سا دسک کٌذتوبیض ثیي ًبٌّجبسی 4-1-4ٍ3

 :ّبی ػبختبسی ؿبهلهفَْم ّش یک اص ًبٌّجبسی 5-1-4ٍ3

ّب، دسٍى پیَػتگی، ٍاسًٍگی ٍ کشٍهَصٍم حلقَی ٍ هضبػف ؿذگی/ّب، حزفجبثجبیی

 تَضیح دّذ ایضٍکشٍهَصٍم سا

 ّبی ػذدی کشٍهَصٍهی سا ًبم ثجشداًَاع هختلف ًبٌّجبسی  6-1-4ٍ3

 تؼشیف ٍ ػلل ایجبد پلی پلَییذی سا ثشؿوبسد 7-1-4ٍ3

 آًیَپلَییذی سا تؼشیف کٌذ 8-1-4ٍ3

تشیي ػلل ایجبد آى دس خلَف ػٌذم داٍى، ػجت ؿٌبػی، ػالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن 9-1-4ٍ3

 تَضیح دّذ

تشیي ػلل ایجبد آى ػٌذم ادٍاسدص، ػجت ؿٌبػی، ػالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْندس خلَف  10-1-4ٍ3

 تَضیح دّذ

تشیي ػلل ایجبد آى دس خلَف ػٌذم پبتَ، ػجت ؿٌبػی، ػالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن 11-1-4ٍ3

 تَضیح دّذ

 ّبی جٌؼی سا ػٌَاى کٌذهْن تشیي اختالالت تؼذادی کشٍهَصٍم 12-1-4ٍ3

تشیي ػلل ایجبد دس خلَف ػٌذم کالیي فلتش، ػجت ؿٌبػی، ػالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن 13-1-4ٍ3

 آى تَضیح دّذ

تشیي ػلل ایجبد آى دس خلَف ػٌذم تشًش، ػجت ؿٌبػی، ػالئن ثبلیٌی،  کبسیَتبیپ ٍ هْن 14-1-4ٍ3

 تَضیح دّذ

 کبیوشا ٍ هَصاییؼن سا اص یکذیگش توبیض دّذ 15-1-4ٍ3
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 5جلسِ 

 :كلي ّذف

1-5  

 ّبآؿٌبیی ثب فبسهبکَطًتیک ٍ پلی هَسفیؼن 2-5

 آؿٌبیی ثب طًتیک سفتبس 3-5

 

 :اّذاف ٍیژُ

 :دس پبیبى جلؼِ داًـجَ ثبیذ قبدس ثبؿذ 

 ّبی طًتیکی سا ثِ خَثی دسک کٌذاّویت تَاسث چٌذ ػبهلی دس ًبٌّجبسی 1-1-5

 ثب هفَْم تَاسث چٌذ طًی آؿٌب گشدد 2-1-5

 پیَػتِ سا ثذاًذ-كفبت کویهفَْم  3-1-5

 هٌحٌی تَصیغ ًشهبل سا دس خلَف كفبت پیچیذُ  4-1-5

 اػتؼذاد سا ثِ خَثی تـشیح کٌذ-الگَی آػتبًِ 5-1-5

 ّبی هْن ثب تَاسث چٌذػبهلی سا ثـٌبػذثیوبسی  6-1-5

 سا تـشیح کٌذ( individualized medicine)اّویت پضؿکی ؿخلی  1-2-5

 ّبی طًتیکی سا ثیبى کٌذؿکلیثتَاًذ هفَْم چٌذ 2-2-5

 فبسهبکَطًتیک ٍ فبسهبکَطًَهیک سا تَضیح دّذ 3-2-5

 اثش ًقؾ تٌَع طًتیکی دس دٍ داسٍی هْن کذئیي ٍ ٍاسفبسیي سا ثیبى کٌذ 4-2-5

 چبلؾ ًقؾ طًتیک دس سفتبس سا تـشیح کٌذ 1-3-5

 تبسیخچِ یَطًیک ٍ اثشات آى ثش جَاهغ سا ثیبى کٌذ 2-3-5

 اثضاسّبی هَسد اػتفبدُ دس ثشسػی ًقؾ طًتیک دس سفتبس سا ثیبى کٌذ 3-3-5

 ی ػشٍتًَیي دس ثشٍص افؼشدگی سا ؿشح دّذّبی گیشًذًُقؾ چٌذؿکلی 4-3-5
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 :هٌبثغ

 ٍیشایؾ ّفتن-طًتیک دس پضؿکی تبهپؼَى

 طًتیک پضؿکی ایوشی، ٍیشایؾ چْبسدّن

 :سٍؽ تذسیغ

 پشػؾ ٍ پبػخ کالػیپبٍسپَیٌت، ػخٌشاًی، 

 :ٍػبیل آهَصؿی

 اػالیذّبی آهَصؿی، ٍیذیَ پشٍطکتَس، ٍایت ثشد

 :ػٌجؾ ٍ اسؿیبثی

تبسیخ ػْن اص ًوشُ کل سٍؽ       آصهَى 

حضَس فؼبل دس کالع، 

ّبی ؿشکت هؤثش دس فؼبلیت

پشػؾ ٍ پبػخ  -کالػی

 کالػی

 ثِ طَس هؼتوش دس طَل ًیوؼبل تحلیلی 1 اسصیبثی دس ّش جلؼِ

  4 گضیٌِ ایچٌذ آصهَى پبیبى تشم 
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 :هقشسات کالع ٍ اًتظبسات اص داًـجَ

 حضَس ثِ هَقغ دس کالع

 ّبی هجبصسػبیت ػقف غیجت

 ػذم اػتفبدُ اص تلفي ّوشاُ

 ّبی کالػیحضَس فؼبل دس پشػؾ ٍ پبػخ

 

 :جذٍل صهبى ثٌذی دسع

 1398-99 اٍل ًیوؼبل ،پشػتبسی ٍ هبهبیی داًـکذُ پضؿکی، طًتیک: دسع ًبم

 16-18ّب ؿٌجِدٍ : تذسیغ ػبػبت        0.5:ٍاحذ تؼذاد

 جلیلیبى ًبصًیي دکتش: دسع هؼئَل

 موضوع استاد تاریخ جلسه

25/06/1398دوشنبه  1 جلیلیاندكتر   تبسیخچِ ػلن طًتیک، اػبع کشٍهَصٍهی ٍساثت، طًتیک هٌذلی، تؼبسیف ٍ  

 اكطالحبت

01/07/1398دوشنبه  2 جلیلیاندكتر    ّبطًی، اػبع هَلکَلی ٍ ثیَؿیویبیی ثیوبسیالگَّبی ٍساثت تک  

08/07/1398دوشنبه  3 جلیلیاندكتر   ّبی ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیّب، ػیتَطًتیک ثبلیٌی، کشٍهَصٍمػبختوبى کشٍهَصٍم 

 هشتجط ثب تغییشات کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ جٌؼی

15/07/1398دوشنبه  4 جلیلیاندكتر   ّبی ّبی جٌؼی ٍ ًبٌّجبسیثبلیٌی، کشٍهَصٍم ّب، ػیتَطًتیکػبختوبى کشٍهَصٍم 

 هشتجط ثب تغییشات کشٍهَصٍم ّبی اتَصٍهی ٍ جٌؼی

22/07/1398دوشنبه  5 جلیلیاندكتر    ّبفبسهبکَطًتیک ٍ پلی هَسفیؼن-طًتیک سفتبس ٍ ؿخلیت 

 


