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َمبوىذ  بب شىبییآ
 ، DNAسبزی

مًتبسیًن ياوًاع 
 آن

 ،دانشجو باید بتواند

 حیطه شناختی:
 ٍیصگیْبی ّوبًٌذ ظبزی در پرٍکبریَت ّب ٍ یَکبریَت ّب را ؼرح دّذ. .1
 پلی راز را در ّوبًٌذ ظبزی تَضیح دّذ. DNAًقػ آًسیوْبی  .2
 اًَاع هَتبظیًَْب در شًَم را ؼرح دّذ. .3

 ظیعتن ترهین را بب رکر هثبل تَضیح دّذ. بیوبریْبی ًبؼی از ًقص در .4

 حیطه عاطفی:
 در ٌّگبم تذریط تَجِ داؼتِ ٍ بب دقت بِ درض گَغ فرا دّذ. .1

 در هببحج هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ببؼذ. .2

 بِ ظَاالت جوع بٌذُ بب اؼتیبق پبظخ دّذ. .3

شىاختی 

 عاطفی

سخىراوی، 

پرسش ي 

پاسخ 
 مثاحثٍ ای

تختٍ يایت 
ترد،ماشیک، 

ً پريشکتًر، يیذی

کتاب، عکس، 
اویمشه، ورم 

 افسار َای مرتثط

دقیق021ٍ  

کًییس ، 
پرسش ي 

 پاسخ
 ارزشیاتی آغازیه

2 
 بب آشىبیی 

 ريوًیسی
دقیق021ٍتختٍ يایت سخىراوی، شىاختی  ،داًؽجَ ببیذ بتَاًذ کًیىی یا مرحلٍ ای، تکًییس ،  

                                                 

 گردغ علوی، آزهبیؽی  –پرظػ ٍ پبظخ  –حل هعئلِ  –گرٍّی کَچک، ًوبیؽی  –ای تَاًذ ؼبهل: ظخٌراًی، هببحثِیبدگیری هی –رٍغ یبددّی   


یب تراکوی )پبیبى یک دٍرُ یب هقطع آهَزؼی بب ّذف قضبٍت در هَرد تعلظ  ًیای یب تکَیٌی )در فرایٌذ تذریط بب ّذف ؼٌبظبیی قَت ٍ ضعف داًؽجَیبى( ٍ آزهَى پبیبتَاًٌذ بِ صَرت آزهَى ٍرٍدی )آگبّی از ظطح آهبدگی داًؽجَیبى( هرحلِّب بر اظبض اّذاف هیآزهَى  

 گردد.داًؽجَیبى( برگسار 
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 :شناختیحیطِ 
 بیبى شى ر اتعریف کٌذ. .1
 پلی رازپرٍکبریَتی را ؼرح دّذ. RNAظبختوبى  .2

 اپراى را تعریف کٌذ .3

 ر پرٍکبریَتْب ٍ یَکبریَتْب را ؼرح دّذ.د RNAهراحل هختلف ظٌتس  .4
 پلیورازّب را در یَکبریَتْب ؼرح دّذ. RNAاًَاع  .5

 ًقػ اپراتَر ٍظبختوبى آى را ؼرح دّذ. .6

 پلی راز ّبی یَکبریَتی ًٍقػ ّریک رارکر کٌذ. RNAاًَاع  .7

 

 حیطه عاطفی:
 در ٌّگبم تذریط تَجِ داؼتِ ٍ بب دقت بِ درض گَغ فرا دّذ. -1

 ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ببؼذ.در هببحج هطرح  -2

 بِ ظَاالت جوع بٌذُ بب اؼتیبق پبظخ دّذ.

پرسش ي  عاطفی
پاسخ 

 مثاحثٍ ای

ترد،ماشیک، 
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 تشخیصی
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پريتئیه  بب آشىبیی
ي برخی  سبزی

کبربرد َبی عملی 
 مُىذسی شوتیک

 ،داًؽجَ ببیذ بتَاًذ

 حیطه شناختی:
 رهسگبى شًتیک را تَضیح دّذ. .1

 چبرچَة خَاًذى را ؼرح دّذ. .2
 هراحل هختلف پرٍتئیي ظبزی را ؼرح دّذ. .3

 پرٍتئیي ظبزی پرٍکبریَت ٍیَکبریَت را هقبیعِ کٌذ. .4

 کتَرّبی هختلف هراحل هختلف  را رکر کٌذ.ًقػ فب .5

 .را شرح دَذ PCR يکلًویىگ  .6

 تکىیک وًرترن بالتیىگ را شرح دَذ. .7

 .تکىیک سبترن بالتیىگ را شرح دَذ .8

 
 حیطه عاطفی:

 در ٌّگبم تذریط تَجِ داؼتِ ٍ بب دقت بِ درض گَغ فرا دّذ. .1

 در هببحج هطرح ؼذُ هؽبرکت فعبل داؼتِ ببؼذ. .2

 بِ ظَاالت جوع بٌذُ بب اؼتیبق پبظخ دّذ.  .3

شىاختی 

 عاطفی

سخىراوی، 

پرسش ي 
پاسخ 

 مثاحثٍ ای

تختٍ يایت 
ترد،ماشیک، 

يیذیً پريشکتًر، 
کتاب، عکس، 

اویمشه، ورم 

 افسار َای مرتثط

دقیق021ٍ  

کًییس ، 
پرسش ي 

 پاسخ

مرحلٍ ای، تکًیىی یا 

 تشخیصی
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 بب آشىبیی 

ایمىًشوتیک ي اوًاع 

 :از دانشجو باید قادر باشد

 حیطه شناختی:

شىاختی 

 عاطفی

سخىراوی، 
پرسش ي 

تختٍ يایت 
ترد،ماشیک، 

دقیق021ٍ  
کًییس ، 

پرسش ي 

مرحلٍ ای، تکًیىی یا 

 تشخیصی



 

 مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه
 

 ایوٌَشًتیک را تعریف کٌذ.  -1 ی خًوی گريٌ َب

 اًَاع گرٍُ ّبی خًَی ٍ ًحَُ تَارث آًْب را تَضیح دّذ. -2

 را بؽٌبظذ. HLAآًتی شى  -3

بب گرٍُ ّبی اصلی، فرعی خًََ هعبئل هربَط بِ ًبظبزگبری خَى آؼٌب  -4
 ؼَد.

 

 حیطه عاطفی: 
هَرد بحج پرظیذُ هی ؼَد بب اؼتیبق  بِ ظَاالتی کِ در هَرد هَضَع

 پبظخ دّذ.
 

پاسخ 
 مثاحثٍ ای

يیذیً پريشکتًر، 
کتاب، عکس، 

اویمشه، ورم 
 افسار َای مرتثط

 پاسخ
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 امتحبن پبیبن ترم

 :داوشجً تتًاوذ 
 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 هحبظبِ هی% ببقی80 ،ٍ کٌفراًط ٍ اهتحبى هیبى ترم% کل ًورُ بب اظتفبدُ از کَئیس 20ارزؼیببی بِ صَرت کتبی کِ 
 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 منابع درس
1 – Principle of Genetic by Emery  

 اصَل شًتیک تبهعَى 
 ّسارُ ظَم شًتیک 

 شًتیک کبرًر 
 شًتیک پسؼکی اظتراخبى 

 استفاده از سایت ها و ژورنال های معتبر اینترنتی -2


