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14/11/96 

تؼبریف ٍ آضٌبیی بب 
ٍ تبریخچِ شًتیک 

 سیر تحَل ایي ػلن 

 

 :دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:
 دّذ. ضرحرا اغَل ٍ هببًی اٍلیِ شًتیک  -1

 تَضیح دّذ.را پرٍسِ ظَْر ػلن شًتیک  -2

 .بب اجسای آى ًبم ببردسبختوبى کرٍهَزٍم را  -3

دستِ سبًترٍهر اًَاع کرٍهَزٍم را از ًظر سبختوبى، ضکل ٍ هحل  -4
 .بٌذی ًوبیذ

 حیطه عاطفی:

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضوَد بوب    -1
 اضتیبق پبسخ دّذ.

 در هببحج هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ. -2

 شىاختی

 عاطفی

 

سخىراوی ، 

بحث 

گريهی، 

پرسش ي 

 پاسخ

يایت برد،   

 یىتپايرپً

 کتاب

 

 دقیقه 021
ارائه 

 کىفراوس
 ازیهارزشیابی آغ

                                                 

 گردش ػلوی، آزهبیطی  –پرسص ٍ پبسخ  –حل هسئلِ  –گرٍّی کَچک، ًوبیطی  –ای تَاًذ ضبهل: سخٌراًی، هببحخِیبدگیری هی –رٍش یبددّی   


یب تراکوی )پبیبى یک دٍرُ یب هقطغ آهَزضی بب ّذف قضبٍت در هَرد تسلط  ًیای یب تکَیٌی )در فرایٌذ تذریس بب ّذف ضٌبسبیی قَت ٍ ضؼف داًطجَیبى( ٍ آزهَى پبیبٍرٍدی )آگبّی از سطح آهبدگی داًطجَیبى( هرحلِتَاًٌذ بِ غَرت آزهَى ّب بر اسبس اّذاف هیآزهَى  

 داًطجَیبى( برگسار گردد.
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21/11/96 

 بىیداًطجَ ییآضٌب
اًَاع سبختوبى  بب 

ْب ٍ سیکل سلَل
حیبتی سلَل ٍ 
تقسین هیَزی ٍ 

  هیتَزی 

 :دانشجو باید بتواند 

 حیطه شناختی:
 .تؼریف کٌذرا  اجسای سبختوبى سلَلی  .1
 را دستِ بٌذی کٌذ. اًَاع سبختبرّبی سلَلی .2

 .ًبم ببردگیبّی ٍ ببکتری را ،تفبٍت سلَل جبًَری  .3

 .چرخِ سلَلی را تؼریف کٌذ .4

 دّذ. ضرحجسییبت توبهی هراحل را بب   .5

 را ًبم ببرد. هراحل هختلف تقسین هیَزی .6

 دّذ. تَضیححل رااهر جسییبت .7

  .هراحل هختلف تقسین هیتَزی را ًبم ببرد .8

 .بیبى کٌذبب رسن ضکل اّویت ایي تقسین را  .9

 حیطه عاطفی:
پرسویذُ هوی ضوَد بوب     بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج  -1

 اضتیبق پبسخ دّذ.
 در هببحج هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ. -2

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ،

يایت برد،   

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه021
ارائه 

 کىفراوس
 تکًیىی
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29/11/96 

 بىیداًطجَ ییآضٌب
تکبهل جٌیي ٍ بب 

ًبٌّجبری ّبی 
 جٌیٌی 

 یذ قادر باشذداوشجً با 

 حیطه شىاختی:
 .پرٍسِ تکبهل جٌیي را تؼریف کٌذ  -1
 .ذ دّ ضرحتغییرات ّر سِ هبِّ ببرداری را  -2
 .ردبًبٌّجبری ّبی رایج جٌیٌی را ًبم ب -3
 تَضیح دّذ. در هَرد ػلت برٍز ًبٌّجبری ّبی جٌیٌی را -4

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسویذُ هوی ضوَد بوب      -1
 تیبق پبسخ دّذ.اض

 در هببحج هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ. -2

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ،

  يایت برد، 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه021
ارائه 

 کىفراوس
 تکًیىی
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8/12/96 
شى ّب آضٌبیی بب 

   ،شًَتیپ ٍ فٌَتیپ

 

 دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:
 .ضرح دّذ َر کبهل بب اجسای تطکیل دٌّذُ بط سبختبر شى را -1

 دّذ.تفبٍت شًَتیپ ٍ فٌَتیپ را تَضیح  -2

 شىاختی

 عاطفی

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

  يایت برد، 

، یىتپايرپً

 کتاب

 دقیقه 021
ارائه 

 کىفراوس
 تکًیىی
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 .بیبى کٌذًحَُ تطخیع فٌَتیپ از شًَتیپ را   -3

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضوَد بوب    -1

 اضتیبق پبسخ دّذ.
  در هببحج هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ. -2 

پرسش ي  

 پاسخ

 

5 

15/12/96 

آضٌبیی داًطجَیبى 
ٍ بب قَاًیي ٍراحت 

 تَارث غفبت اًسبًی 

 قادر باشد دانشجو باید

 حیطه شناختی:
 قَاًیي ٍراحت را تَضیح دّذ  -1

  ذ.دّ ضرحًحَُ اًتقبل شى ٍ بیبى شى را  -2

 تَارث تک شًی را تؼریف ًوبیذ. -3

 اًَاع تَارث تک شًی را ًبم ببرد. -4

 برای توبهی اًَاع تَارث هٌذلی یب تک شًی هخبل بسًذ. -5

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسویذُ هوی ضوَد بوب      -1

 اضتیبق پبسخ دّذ.
 در هببحج هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ. -2

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ

  يایت برد، 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه 021
ارائه 

 کىفراوس
 ،تشخیصیتکًیىی
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22/12/96 

اختالالت آضٌبیی بب 
)تؼذادی کرٍهَزٍهی

  ٍ سبختوبًی (

 دانشجو باید قادر باشد  

 حیطه شناختی:
 . ًبم ببردتفبٍت کرٍهَزٍم جٌسی ٍ اتَزٍهبل را  -1

 . دربهٌطب کرٍهَزٍم ّبی جٌسی را ًبم ب بیوبری ّبی بب -2

 .بردَزٍم ّبی اتَزٍهبل  را ًبم ببیوبری ّبی بب هٌطب کرٍه -3

 .یَپلَئیذی را تؼریف کٌذًبٌّجبری یَپلَئیذی ٍ آً -4

 

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضَد پبسوخ  -1

 دّذ.
 در هببحج هطرح ضذُ هطبرکت داضتِ ببضذ. -2

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ

  يایت برد، 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه 021
ارائه 

 کىفراوس
 ،تشخیصیتکًیىی
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15/1/97 

بب بیوبرّبی آضٌبیی 
 هٌذلی 

 دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
  .دّذًحَُ تَارث هٌذلی را تَضیح   -1
 .قَاًیي هٌذلی را درخػَظ اًتقبل شى ضرح دّذ -2

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضوَد بوب    -1

 اضتیبق پبسخ دّذ.

 شىاختی

 عاطفی

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ

  يایت برد، 

، یىتپايرپً

 کتاب

 

 دقیقه 021
ارائه 

 کىفراوس
 یصیتشخ ،تکًیىی
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22/1/97 

بیوبرّبی آضٌبیی بب 
 هتببَلیک 

 دانشجو باید قادر باشد 

 حیطه شناختی:
 . ا ًبم ببرد راًَاع بیوبرّبی هتببَلیک  -1
 .ًظر خبستگبُ  ٍ هٌطب تقسین بٌذی کٌذ از بیوبری ّبی هتببَلیک را  -2

 . ضرح دّذػالین ببلیٌی بیوبری ّبی رایج را  -3

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضوَد بوب    -1

 خ دّذ.اضتیبق پبس

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ

  يایت برد، 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه021
ارائه 

 کىفراوس
 یصیتشخ ،تکًیىی
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29/1/97 

ایمىًشوتیک ي اوًاع 

، گريٌ َبی خًوی

  آزمًن میبن ترم

 :از دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:
 جبهؼی دّذ. هطبلب ارائِ ضذُ در طَل ترم را تَضیح -1

 بب اًگیسُ ٍ اضتیبق در اهتحبى ضرکت کٌذ. -2

  .ایوٌَشًتیک را تؼریف کٌذ -3

 اًَاع گرٍُ ّبی خًَی ٍ ًحَُ تَارث آًْب را تَضیح دّذ. -4

 حیطه عاطفی: 
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضَد بب  -1

 اضتیبق پبسخ دّذ.
 

 شىاختی

 عاطفی

 

سخىراوی 

،پرسش ي 

پاسخ، بحث 

 يهیگر

 يایت برد

 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه021

 

ارائه 

، کىفراوس

آمادگی 

برای 

امتحان 

 ترم میان

 پایاویآزمًن 
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5/2/97 

بب اختالالت آضٌبیی 
هلی )هَلتی بچٌذ ػ

  فبکتَریبل(

 دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:
 .در هَرد تَارث هَلتی فبکتَریبل تَضیح دّذ  -1
  برد.فبکتَریبل ًبم ب چٌذ بیوبری بب هٌطب هَلتی -2

 دّذ. ضرحًقص هحیط ٍ شًتیک را در هَرد برٍز آًْب  -3

ًقص هطبلؼوِ توَارث غوفبت در قلَّوبی توک تخوکوی ٍ دٍ        -4
 تخوکی بیبى کٌذ.

 حیطه عاطفی: -5

بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضَد بوب   -1
 اضتیبق پبسخ دّذ.

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

 پرسش ي

 پاسخ

  يایت برد، 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه 021
ارائه 

 کىفراوس
 تکًیىی ي تشخیصی

11 

12/2/97 

ًقص آضٌبیی بب 
استؼذاد شًتیکی در 

اختالالت ضبیغ هبًٌذ 
سرطبًْب،بیوبری 

 یٍ ػرٍق یّبی قلب
  ،دیببت 

 :دانشجو باید بتواند 

 حیطه شناختی:
تَضیح ّب را بیوبری ٍ ضذت  ًقص استؼذاد شًتیک را در برٍز  -1

 دّذ.
ضرح بیوبری سرطبى ٍ ضذت  ًقص استؼذاد شًتیک را در برٍز -2

 دّذ.
 .بیبى کٌذًقص استؼذاد شًتیک را در برٍز بیوبری دیببت  -3

بیوبری ّبی قلبی ٍ ٍ ضذت  ًقص استؼذاد شًتیک را در برٍز -4
 ػرٍقی تَضیح دّذ.

 حیطه عاطفی:
َد بوب  بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضو  -1

 اضتیبق پبسخ دّذ.

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ

  يایت برد، 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه 021
ارائه 

 کىفراوس
 ، تشخیصیتکًیىی
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19/2/97 

هطبٍرُ آضٌبیی بب 
 شًتیک 

 دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:
 . اغَل هطبٍرُ شًتیک را ضرح دّذ  -1
 .تَضیح دّذ راک را در پیطگیری بیوبر ی ّبًقص هطبٍرُ شًتی -2

 حیطه عاطفی:
بِ سَاالتی کِ در هَرد هَضَع هَرد بحج پرسیذُ هی ضوَد بوب    -1

 اًگیسُ پبسخ دّذ.

 شىاختی

 عاطفی

 

 

،  سخىراوی

بحث 

، گريهی

پرسش ي 

 پاسخ

  يایت برد، 

 ،کتابیىتپايرپً

 

 دقیقه021
ارائه 

 کىفراوس
 ، تشخیصیتکًیىی
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9/4/99 

 
 امتحبن پبیبن ترم

 :داوشجً بتًاوذ 
 مسبئل مختلف ارائٍ شذٌ در طًل ترم را حل ومبیذ. .1
 َذف از ارائٍ ایه ياحذ درسی را بٍ خًبی درک کردٌ ببشذ. .2
 بب اوگیسٌ ي اشتیبق در امتحبن پبیبن ترم شرکت کىذ. .3

-شىبختی
 عبطفی

 121 ------ حل مسئلٍ
حل مسبئل 

 دادٌ شذٌ
 آزمون پایانی

 

 نحوه ارزشیابی:

 گردد. هبًذُ در اهتحبى پبیبى ترم هحبسبِ هی% ببقی80 ،ى هیبى ترمٍ کٌفراًس ٍ اهتحب% کل ًورُ بب استفبدُ از کَئیس 20ارزضیببی بِ غَرت کتبی کِ 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 % کل ًور80ُ     آزهَى پبیبى ترم
 % کل ًور20ُ کَئیس ٍ تکبلیف درسی ٍ اهتحبى هیبى ترم 

 منابع درس
1 – Principle of Genetic by Emery  

 اغَل شًتیک تبهسَى 
 ّسارُ سَم شًتیک 

 برًر شًتیک ک
 شًتیک پسضکی استراخبى 

 استفاده از سایت ها و ژورنال های معتبر اینترنتی -2

 


