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 ساختمان کالس ها
  مدرس:

 دکتر خلقی
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 دانشجویان در پایان این واحد درسی، ضمن یادگیری مفاهیم پایه علم ژنتیک، با کارکرد و اهمیت ژنتیک بر سالمت جامعه آشنا می شوند.  :هدف کلی درس

 
 

شماره 

 جلسه

تاریخ 

 جلسه

میانی  )رئوس  اهداف

 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  
آشننیی با ننیاخیه و نن ا ااا

ااهمیتاعلماژنتیک

ادانشجوا تواند
اتب:الف(احیط اشییخ

اخیه و  ا اسیراخحولاعلماژنتیکاآشییاشود.-1
ااهمیتا اجی گیهاعلماژنتیکادهاعلوماپزشکباهاادهکاکید-2
ا امحتوایاژنوماانسیناآشییامباشود.اDNA یاسیختیها-3
اب(احیط اعیطفب:ا

ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
دهامبیحثامطرحاشدها یاانگیزها ااشتییقامشیهکتا ا-2

اداشت ا یشد.اهمراهب

 شناختی

 عاطفی

سویرانب،ا
پرسشا ا

پیسخ،ا حثا
گر هب،احلا

 مسئل 

رد بوایت 
ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن
 پروژکتور

Power point 

120 
پرسشا اپیسخ،ا

مشیهکتادها
 مبیحثاکالسب

 آزمون ورودی

2  
الگوهییاخواهثباخکاژننباا
 اچینننننننننننننننننننداا

ا(Multifactorialعیمل )

ادانشجوا تواند
االف(احیط اشییختب:

ا.اشکیلاموتلفاالگوهییاخواهثباخکاژنباهااخوضیحادهد-1

 شناختی

 عاطفی

سویرانب،ا
پرسشا ا

 حثااپیسخ،

رد بوایت 
ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن
 پروژکتور

120 
پرسشا اپیسخ،ا

مشیهکتادها
 مبیحثاکالسب

 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 پایاتوانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان( مرحلهف میها بر اساس اهداآزمون  

 دانشجویان( برگزار گردد.
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ا یاانواعا یمیهیاپلباژنتیکا اجیداعیمل اآشییاشود.-2
اب(احیط اعیطفب:

ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
دهامبیحثامطرحاشدها یاانگیزها ااشتییقامشیهکتا ا-2

اهمراهباداشت ا یشد.

گر هب،احلا
 مسئل 

Power point 

3  
فیهمیکوژنتیکا اآشیی با یا

اپلباموهفیسماهی

ادانشجوا تواند
االف(احیط اشییختب:

ا یااشکیلاموتلفاچیدشکلبادهاژنوماانسیناآشییاشود.-1
اکا افیهمیکوژنومیکاهااخعر فاکید.میکوژنتیهفی-2
انقشاژنتیکادهاپزشکبافردامحوهاهاادهکاکید.-3

اب(احیط اعیطفب:
ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
دهامبیحثامطرحاشدها یاانگیزها ااشتییقامشیهکتا ا-2

اهمراهباداشت ا یشد.

 شناختی

 عاطفی
سویرانب،ا
پرسشا ا

پیسخ،ا حثا
گر هب،احلا

 مسئل 

رد بوایت 
ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن
 پروژکتور

Power point 

120 
پرسشا اپیسخ،ا

مشیهکتادها
 مبیحثاکالسب

 تکوینی

4  
ژنتیکاهفتنیها ااآشیی با یا
اشوصیت

ادانشجوا تواند
االف(احیط اشییختب:

ا.گیریاهفتیهاهااخوضیحادهدانقشاژنتیکادهاشکل-1
ا یمیهیاه حبا اه انباژنتیکباهااخوضیحادهد-2

اب:ب(احیط اعیطف
ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
دهامبیحثامطرحاشدها یاانگیزها ااشتییقامشیهکتا ا-2

اهمراهباداشت ا یشد.

 شناختی

 عاطفی

سویرانب،ا

پرسشا ا

پیسخ،ا حثا

گر هب،احلا

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسشا اپیسخ،ا 120

مشیهکتادها

 مبیحثاکالسب

 کوینیت

5  
ا نیهیجیهیاهییاآشیی با ی
اکر موز مب

ادانشجوا تواند
االف(احیط اشییختب:

ا یاانواعانیهیجیهیاهییاخعدادیاکوموز مباآشییاشود-1
نواعانیهیجیهیاهییاسیختیهیاکر موز مباآشییاشدها اا یا-2

اهیاهااخوضیحادهدامکینیسماا جیدانیهیجیهی
 یااهمیتانیهیجیهیاهییاکر موز مبادهاا جیدا یمیهیاهیا-3

 شناختی

 عاطفی

سویرانب،ا

پرسشا ا

پیسخ،ا حثا

گر هب،احلا

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسشا اپیسخ،ا 120

مشیهکتادها

 مبیحثاکالسب
 تکوینی
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اآشییاشود.
اب(احیط اعیطفب:

ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
دهامبیحثامطرحاشدها یاانگیزها ااشتییقامشیهکتا ا-2

اهمراهباداشت ا یشد.

6  
ژنتینننکا اآشنننیی با نننیا

اسرطین

ادانشجوا تواند
االف(احیط اشییختب:

 یامفهوماسرطیناآشییاشدها امراحلاشکلاگیریا ا-1
اپیشرفتاسرطیناهااخوضیحادهد

اد یانقشاعواملاژنتیکبادهاا جیداسرطیناآشییاشو-2
اب(احیط اعیطفب:

ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
دهامبیحثامطرحاشدها یاانگیزها ااشتییقامشیهکتا ا-2

اهمراهباداشت ا یشد.

 شناختی

 عاطفی

سویرانب،ا

پرسشا ا

پیسخ،ا حثا

گر هب،احلا

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسشا اپیسخ،ا 120

امشیهکتاده

 مبیحثاکالسب

 تکوینی

7  
ژنتیکا یمنیهیااآشیی با یا

اخونب

ادانشجوا تواند
االف(احیط اشییختب:

انقشاژنتیکاهاادهاا جیدا یمیهیاهییاخونباخوضیحادهد-1
ا یاه شاخشویصامولکولبا یمیهیاهییاخونباآشییاشود.-2

اب(احیط اعیطفب:
ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
ها یاانگیزها ااشتییقامشیهکتا ادهامبیحثامطرحاشد-2

اهمراهباداشت ا یشد.

 شناختی

 عاطفی

سویرانب،ا

پرسشا ا

پیسخ،ا حثا

گر هب،احلا

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

پرسشا اپیسخ،ا 120

 سمینار

 تکوینی

8  

غر ننیلگریا اآشننیی با ننیا
ه شاهییاخشویصاقبنلاا
ازاخولنندا یمننیهیاهننییاااا

اژنتیکب

اانشجوا تواندد
االف(احیط اشییختب:

انواعاه شاهییاغر یلگریا اخشویصباقبلاازاخولداآشییا-1
اشود

 یاه شاهییاجد داخشویصاقبلاازاالن اگز یبا ا-2
 غر یلگریاجد دامولکولباآشییاشود.

 شناختی

 عاطفی

سویرانب،ا

پرسشا ا

پیسخ،ا حثا

گر هب،احلا

 مسئل 

رد بوایت 

ماژیک، 

ویدئو  انیمیشن

 پروژکتور

Power point 

120 

پرسشا اپیسخ،ا
 سمینار

 تکوینی
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اب(احیط اعیطفب:
ا یاانگیزهادهاحیناخده سا  ادهشاگوشادهد-1
مشیهکتا ادهامبیحثامطرحاشدها یاانگیزها ااشتییقا-2

اهمراهباداشت ا یشد.

9  
جمع بندی کلی مطالب 

 امتحان پایان ترمو 

ادانشجواقیدها یشد:
اقبلاهااحلانمی د.مسیئلاموتلفااهائ اشدهادهاجلسیتا

ا یاانگیزها ااشتییقاادهاامتحیناشرکتاکید.
 120 - حل مسئله 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 
 

 نمره کل: نحوه محاسبه

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

 

 منابع:
 مبانی ژنتیک پزشکی ایمری


