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 دوره فرم طرح                       

                                                                                                                                                                                                         

 ژنتیک : نام درس

 ( ساعت 34-واحد )نظری 2 واحد: تعداد

 رشته تحصیلی:
 2مامایی ترم 

 

 مقطع تحصیلی دانشجویان:
 کارشناسی پیوسته 

 محل برگزاری: 

 ساختمان کالس ها 

 مدرس: 

دکتر وحید خلقی  
 اسگوئی 

 1400-1401تحصیلی  دومنیمسال 

 
 مولکولی سلول. سلول و مکانیسم هایهای درونی  ارگانلعملکرد  ،آشنایی با ساختمان هدف کلی درس: 

شماره  

 جلسه 

اهداف میانی   

 )رئوس مطالب( 

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف 

 آموزشی: شناختی، عاطفی، روان حرکتی( 

طبقه هر  

 حیطه 

 روش یاددهی

 یادگیری 

مواد و وسایل  

 آموزشی 

زمان  

 جلسه 
 ارزشیابی نحوه تکالیف دانشجو 

1 

آشنایی با تاریخچه 
و تعاریف علم  

 ژنتیک 

 شجو بتواند دان
 الف( حیطه شناختی: 

 تاریخچه و سیر تحول علم ژنتیک آشنا شود.-1
اهمیت و جایگاه علم ژنتیک در علوم پزشکی  -2

 را درک کند 
 با مفاهیم پایه ژنتیک آشنا شود.-3
 ب( حیطه عاطفی:  
با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1

 دهد 
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 و همراهی داشته باشد.  مشارکت
 
 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  
 برای مطالب جلسه آینده 

تکوینی یا  مرحله ای، 

 تشخیصی 

 
   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 پایامرحله توانند به صورت آزمون ورودی )آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان(ها بر اساس اهداف می آزمون
 دانشجویان( برگزار گردد. 
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2 
،   یهمانند ساز

 و ترجمه  یسیرونو

 انشجو بتواند د
 الف( حیطه شناختی: 

را  توضیح  DNAنحوی همانند سازی  -1
 دهد. 

آشنا   RNAبا نحوی رونویسی و تولید  -2
 شود.

.نحوی فرایند ترجمه و تولید پروتئین را -3
 توضیح دهد. 

 ب( حیطه عاطفی: 
با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1

 دهد 
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  
 برای مطالب جلسه آینده 

تکوینی یا  مرحله ای، 

 تشخیصی 

3 
جهش و مکانیسم  

 های ایجاد آن

 الف( حیطه شناختی: 
 با اشکال مختلف جهش آشنا شود. -1
مکانیسم های ایجاد جهش راتوضیح دهد.   -2
.تاثیر عملکردی جهش ها در ایجاد بیماری  -3

 را توضیح دهد. 

 ب( حیطه عاطفی: 
با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1

 دهد 
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 ه باشد. مشارکت و همراهی داشت

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  
 برای مطالب جلسه آینده 

تکوینی یا  مرحله ای، 

 تشخیصی 

4 

الگوهای  با آشنایی 
توارثی اتوزومی 
  غالب و اتوزومی

 مغلوب

 دانشجو بتواند 

 : یشناخت طهیالف( ح

اتوزومی غالب و اتوزومی   یتوارث یالگوها با-1
 د.مغلوب آشنا شو

اتوزومی   یتوارث یالگوهاموارد استثنا در -2

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 
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 . غالب و اتوزومی مغلوب را توضیح دهد  

 : یعاطف طهی( حب

به درش گوش  س یتدر نیدر ح زهیبا انگ-1
 دهد 

  اق یو اشت زه یدر مباحث مطرح شده با انگ-2
 داشته باشد.  یمشارکت و همراه

5 

  یهاالگوبا  ییآشنا
وابسته به   یتوارث

X   وابسته غالب و
 مغلوب  Xبه 

 دانشجو بتواند 

 : یشناخت طهیالف( ح

غالب و    Xوابسته به  یتوارث یالگوها با-1
 د.آشنا شو مغلوب Xوابسته به 

  Xوابسته به  یتوارث یالگوهاموارد استثنا در -2
 . را توضیح دهد   مغلوب Xوابسته به غالب و 

 : یعاطف طهی( حب

به درش گوش  س یتدر نیدر ح زهیبا انگ-1
 دهد 

  اق یو اشت زه یدر مباحث مطرح شده با انگ-2
 داشته باشد.  یمشارکت و همراه

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

ب جلسه آینده برای مطال   

مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 

6 

بیماری های چند  
عامله و  

 میتوکندریایی 

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

اهیمت و نقش ژنیک را در ایجاد بیماری   -1
 های شایع توضیح داهد. 

با انواع بیماری پلی ژنتیک و جند عامله   -2
 آشنا شود.

نقش آن را با ژنوم میتوکندریایی آشنا شده و -3
 در ایجاد بیماری های ژنتیکی توضیح دهد. 

 ب( حیطه عاطفی: 
با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1

 دهد 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
  ویدیو پروژکتور، کتاب،
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 
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در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

7 
-ساختمان سلول

 چرخه سلولی

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

 با ارگانل های داخل سلولی آشنا شود -1
با مراحل تقسیم میتوز آشنا شده و چرخه  -2

 . تضیح دهد سلولی را
با مکانسیم های تنظیم کننده چرخه سلولی -3

 آشنا شود.
 ب( حیطه عاطفی: 

با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1
 دهد 

در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
وژکتور، کتاب،  ویدیو پر 

عکس، انیمشن، نرم  
 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 

8 

 -تقسیم میوز
 گامتوژنز

 

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

 مراحل تقسیم میوز را توضیح دهد  -1
با مراحل تولید سلول های جنسی در زن و   -2
 رد اشنا شودم
نحوی رفتار کروموزوم ها را طی گامتوژنز  -3

 توضیح دهد. 
 ب( حیطه عاطفی: 

با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1
 دهد 

در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
پروژکتور، کتاب،    ویدیو

عکس، انیمشن، نرم  
 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 

9 
ناهنجاری های  

 کروموزومی
 دانشجو بتواند 

 الف( حیطه شناختی: 
شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 
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با انواع ناهنجاری های تعدادی کوموزومی  -1
 آشنا شود

ای ساختاری کروموزومی  نواع ناهنجاری ه ابا -2
ها را آشنا شده و مکانیسم ایجاد ناهنجاری 

 توضیح دهد 
با اهمیت ناهنجاری های کروموزومی در  -3

 ایجاد بیماری ها آشنا شود. 
 ب( حیطه عاطفی: 

با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1
 دهد 

در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

عکس، انیمشن، نرم  
 افزار های مرتبط 

10 

تراتوژن ها و  
بیماری های  
 مرتبط با آنها 

 دانشجو بتواند 
 ف( حیطه شناختی: ال
با انواع تراتوژن های ویروسی و انگلی  آشنا  -1

 شود.
با انواع تراتوژن های شیمیایی و پرتوی آشنا   -2

 شود.
نقش تراتوژن ها را در ایجاد ناهنجاری های   -3

 مادرزادی و سقط جنین توضیح دهد. 
 ب( حیطه عاطفی: 

با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1
 دهد 

 

شناختی  

ی عاطف  

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 

 سرطان  کیژنت 11

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

شده و مراحل شکل  با مفهوم سرطان آشنا-1
 گیری و پیشرفت سرطان را توضیح دهد 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 ثه ای و پاسخ مباح

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 
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با نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد سرطان آشنا -2
 شود

 ب( حیطه عاطفی: 
با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1

 دهد 
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

 ژنتیک ایمنی  12

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

با ساختمان آنتی بادی آشنا شده و اصول با  -1
 . ندی آنها را توضیح دهدطبقه ب

با مکانیسم های ژنتیکی ایجاد کننده تنوع  -2
 در تولید آنتی بادی ها را آشنا شود.

آشنا شده و اهمیت   HLAبا آنتی ژن های -3
آنها را در پیوند بافت و ایجاد بیماری توضیح 

 دهد. 
 ب( حیطه عاطفی: 

با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1
 دهد 

شده با انگیزه و اشتیاق   در مباحث مطرح-2
 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120
پرسش و پاسخ،آمادگی  

 برای مطالب جلسه آینده 
مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 

13 

تیک بیماری  ژن
 های خونی 

 ها هموگلوبینوپاتی

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

نقش ژنتیک را در ایجاد بیماری های خونی  -1
 توضیح دهد 

با اشکال مختلف هموگلوبینوپاتی اشنا شده و  -2
 .مبانی ژنتیک آن را توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی: 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120

کوییز و بررسی سواالت  
آزمون های سال های  
قبل در ابتدای کالس،  

سخ،آمادگی  پرسش و پا
 برای مطالب جلسه آینده 

مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 
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با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1
 دهد 

ث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  در مباح-2
 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

14 
تشخیص پیش از 

 تولد

 الف( حیطه شناختی: 
انواع روش های غربالگری و تشخیصی قبل از -1

 تولد آشنا شود
با روش های جدید تشخیص قبل از النه  -2

 گزینی جنین آشنا شود.

 ب( حیطه عاطفی: 
ش گوش با انگیزه در حین تدریس به در -1

 دهد 
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120

کوییز و بررسی سواالت  
آزمون های سال های  

دای کالس،  قبل در ابت
پرسش و پاسخ،آمادگی  
 برای مطالب جلسه آینده 

مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 

 مهندسی ژنتیک 15

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

با مفاهیم رایج در مهندسی ژنتیک آشنا  -1
 شود.

ساختار حامل های پالسمیدی را توضیح  -2
 دهد 

 با کاربرد های مهندسی ژنتیک آشنا شود. -3
 یطه عاطفی: ب( ح

با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1
 دهد 

در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2
 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  
عکس، انیمشن، نرم  

 افزار های مرتبط 

 دقیقه   120

بررسی سواالت  کوییز و  
آزمون های سال های  
قبل در ابتدای کالس،  
پرسش و پاسخ،آمادگی  
 برای مطالب جلسه آینده 

مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 

 مشاوره ژنتیک 16
 دانشجو بتواند 

 الف( حیطه شناختی: 
شناختی  

 عاطفی 

سخنرانی، پرسش  
 و پاسخ مباحثه ای 

تخته وایت برد،ماژیک،  
ویدیو پروژکتور، کتاب،  

 دقیقه   120
کوییز و بررسی سواالت  
آزمون های سال های  

مرحله ای، تکوینی یا  

 تشخیصی 
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با اهمیت مشاوره ژنتیک در نظام سالمت   -1
 آشنا شود.

تک  با اصول اولیه مشاوره، در بیماری های  -2
 . ژنی آشنا شود

جایگاه مشاوره ژنتیک در بیماری شایع را   -3
 . توضیح دهد

 ب( حیطه عاطفی: 
با انگیزه در حین تدریس به درش گوش -1

 دهد 
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

عکس، انیمشن، نرم  
 افزار های مرتبط 

قبل در ابتدای کالس،  
پرسش و پاسخ،آمادگی  
 برای مطالب جلسه آینده 

17 
مرور و جمع بندی  

 کلی، رفع اشکال 

 دانشجو باید بتواند: 
ئه شده در طول ترم را توضیح جامعی  مطالب ارا

 بدهد. 

هدف از ارائه این واحد درسی را به خوبی درک  
 کرده باشد. 

 حیطه عاطفی: 
با انگیزه و اشتیاق در امتحان پایان ترم شرکت 

 کند. 

شناختی  

 عاطفی 
 پرسش و پاسخ 

  تیتخته وا
  و یدیو ک،ی برد،ماژ

پروژکتور، کتاب،  
نرم   مشن،یعکس، ان
 مرتبط  ی افزار ها

ی انیآزمون پا پرسش و پاسخ  دقیقه   120  

 

   منابع:

Medical Genetics principles and practice, Last  Edition- by Norva Fraser, Dennis Bray , Julian Lewis  

 ژنتیک پزشکی ایمری 

 ژنتیک در پزشکی تامپسون
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 نحوه ارزشیابی:

 گردد.  مانده در امتحان پایان ترم محاسبه می باقی %60آزمون میان ترم و  کل نمره با استفاده از  %40ارزشیابی به صورت کتبی که 
 

 : تاریخ آزمون 

 میان ترم در جلسه هشتم برگزار خواهد شد و زمان آزمون پایان ترم بر اساس برنامه اعالمی مدیریت آموزش خواهد بود. آزمون

 
 نحوه محاسبه نمره کل:

 ه کل نمر %60            آزمون پایان ترم 
 کل نمره  %40 طول ترم  کوئیز و تکالیف درسی 


