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شماره 

 جلسه

تاریخ 

 سهجل

اهداف میانی  )رئوس 

 مطالب(

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی: شناختی، 

 عاطفی، روان حرکتی(
 اهداف حیطه

 روش یاددهی

 یادگیری

مواد و وسایل 

 آموزشی
 زمان جلسه

 و وظایف تکالیف

 دانشجو
 ارزشیابینحوه

1  
آشنننی با تننن  ه وب  ننن    

 اهمیت علم ژنتیک

 دانشجو تتواند
 یط  شی ختا:الف( ح

 ه وب      سیر هحول علم ژنتیک آشی  شود.-1
اهمیت   ج بگ ه علم ژنتیک دو علوم پزشکا وا دوک -2

 کید
 ب( حیط  ع طفا:

 ت  انگیزه دو حین هدوبس ت  دوش گوش دهد-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 همراها داشت  ت شد.

 شناختی

 عاطفی

س یرانا، 
پرسش   
پ سخ، تحث 
گر ها، حل 

 مسئل 

رد بوایت 
ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن
 پروژکتور

Power point 

120 
پرسش   پ سخ، 
مش وکت دو 
 مب حث کالسا

 آزمون ورودی

2  
سنننن ختم ع   عملکننننرد  

  ه  کر موز م ه    ژع

 دانشجو تتواند
 الف( حیط  شی ختا:

 س ختم ع   عملکرد کر موز م وا هوضیح دهد.-1

 شناختی

 عاطفی

س یرانا، 
پرسش   
پ سخ، تحث 

رد بوایت 
ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن
 پروژکتور

120 
پرسش   پ سخ، 
مش وکت دو 
 مب حث کالسا

 تکوینی

                                                 

 گردش علمی، آزمایشی  –پرسش و پاسخ  –حل مسئله  –گروهی کوچک، نمایشی  –ای تواند شامل: سخنرانی، مباحثهیادگیری می –روش یاددهی   


یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط  نیای یا تکوینی )در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان( و آزمون پایاسطح آمادگی دانشجویان( مرحلهتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از ها بر اساس اهداف میآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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 ع   عملکرد ژع ه  آشی  شود.ت  س ختم  -2
 ب( حیط  ع طفا:

 ت  انگیزه دو حین هدوبس ت  دوش گوش دهد-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 همراها داشت  ت شد.

گر ها، حل 
 مسئل 

Power point 

3  
الگوه ی هواوثا هک ژنا   
چینننننننننننننننننننننند 

 (Multifactorialع مل )

 دانشجو تتواند
 الف( حیط  شی ختا:

 اشک ل م تلف الگوه ی هواوثا هک ژنا وا هوضیح دهد.-1
 ت  انواع تیم وی پلا ژنتیک   جید ع مل  آشی  شود.-2

 ب( حیط  ع طفا:
 ه دو حین هدوبس ت  دوش گوش دهدت  انگیز-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 همراها داشت  ت شد.

 شناختی

س یرانا،  عاطفی
پرسش   
پ سخ، تحث 
گر ها، حل 

 مسئل 

رد بوایت 
ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن
 پروژکتور

Power point 

120 
پرسش   پ سخ، 
مش وکت دو 
 مب حث کالسا

 تکوینی

4  
ب سیوع ژنتیکنا، چیند    او

 شکلا   جهش

 دانشجو تتواند
 الف( حیط  شی ختا:

 .ت  اشک ل م تلف چید شکلا ژنتیکا آشی  شود-1
 انواع م تلف جهش دو ژنه  وا هوضیح دهد-2
ت  مک نیسم ه ثیر جهش ه  دو ابج د تیم وی ه ی ژنتیکا -3

 آشی  شود.
 ب( حیط  ع طفا:

 ش دهدت  انگیزه دو حین هدوبس ت  دوش گو-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 همراها داشت  ت شد.

 شناختی

 عاطفی

س یرانا، 

پرسش   

پ سخ، تحث 

گر ها، حل 

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسش   پ سخ،  120

مش وکت دو 

 مب حث کالسا

 تکوینی

 کلیلت نقش  ژنا دو انس ع  5

 شجو تتوانددان
 الف( حیط  شی ختا:

 پر ژه ژنوم انس ع آشی  شوند.ت  -1
 .ک وکرد   اهمیت نقش  ژنا انس ع وا هوضیح دهید -2

 ب( حیط  ع طفا:

 شناختی

 عاطفی

س یرانا، 

پرسش   

پ سخ، تحث 

گر ها، حل 

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسش   پ سخ،  120

مش وکت دو 

 تکوینی مب حث کالسا
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 ت  انگیزه دو حین هدوبس ت  دوش گوش دهد-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 همراها داشت  ت شد.

 ن هیج وی ه ی کر موز ما  6

 دانشجو تتواند
 الف( حیط  شی ختا:

 ت  انواع ن هیج وی ه ی هعدادی کوموز ما آشی  شود-1
ع ن هیج وی ه ی س خت وی کر موز ما آشی  شده   نواات  -2

 ه  وا هوضیح دهد مک نیسم ابج د ن هیج وی
ت  اهمیت ن هیج وی ه ی کر موز ما دو ابج د تیم وی ه  -3

 آشی  شود.
 ب( حیط  ع طفا:

 ت  انگیزه دو حین هدوبس ت  دوش گوش دهد-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 داشت  ت شد.همراها 

 شناختی

 عاطفی

س یرانا، 

پرسش   

پ سخ، تحث 

گر ها، حل 

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسش   پ سخ،  120

مش وکت دو 

 مب حث کالسا

 تکوینی

7  
اسننننن ک مولکنننننولا    
تیوشنیم با تیمن وی هن ی    

 ژنتیکا

 دانشجو تتواند
 الف( حیط  شی ختا:

نا ش بع ژتیوشیم با تیم وی ه ی هک  ا  اس ک مولکول-1
 وا هوضیح دهد

آشی   هک ژنات  و ش هش یص مولکولا تیم وی ه ی -2
 شود.

 ب( حیط  ع طفا:
 ت  انگیزه دو حین هدوبس ت  دوش گوش دهد-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 همراها داشت  ت شد.

 شناختی

 عاطفی

س یرانا، 

پرسش   

، تحث پ سخ

گر ها، حل 

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسش   پ سخ،  120

مش وکت دو 

 مب حث کالسا

 تکوینی

8  
غرتننن لگری   و ش هننن ی 
هشنن یص لبننل از هولنند    

 تیم وی ه ی ژنتیکا

 دانشجو تتواند
 الف( حیط  شی ختا:

آشی  انواع و ش ه ی غرت لگری   هش یصا لبل از هولد -1
 شود

 شناختی

 عاطفی

س یرانا، 

پرسش   

پ سخ، تحث 

گر ها، حل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

120 

پرسش   پ سخ، 
 سمینار

 تکوینی
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ت  و ش ه ی جدبد هش یص لبل از الن  گزبیا   -2
 غرت لگری جدبد مولکولا آشی  شود.

 ب( حیط  ع طفا:
 ت  انگیزه دو حین هدوبس ت  دوش گوش دهد-1
دو مب حث مطرح شده ت  انگیزه   اشتی ق مش وکت   -2

 همراها داشت  ت شد.

 مسئل 

9  
جمع بندی کلی مطالب 

 امتحان پایان ترمو 

 دانشجو ل دو ت شد:
 مس ئل م تلف اوائ  شده دو جلس ت لبل وا حل نم بد.

 ت  انگیزه   اشتی ق  دو امتح ع شرکت کید.
 120 - هحل مسئل ی،عاطفیشناخت

حل مسائل 

 داده شده
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می% باقی80% کل نمره با استفاده از کوئیز و 20ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل نمره80   آزمون پایان ترم
 % کل نمره20  کوئیز و تکالیف درسی

 

 بع:منا
 مبانی ژنتیک پزشکی ایمری

 ضروریات ژنتیک پزشکی)فرگوسن، کانر(
 


