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 وره فرم طرح د

                                                                                                                                                                             
 ژنتیک  : نام درس

 1 واحد: تعداد
  رشته تحصیلی:

 پرستاری 
  ویان:مقطع تحصیلی دانشج

 کارشناسی 
 محل برگزاری: 

 ساختمان کالس ها 
   مدرس:

 دکتر خلقی 
 1400-1401تحصیلی  دومنیمسال 

 
 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 
 رئوس مطالب( اهداف میانی  ) 

اهداف ویژه )بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی:  

 شناختی، عاطفی، روان حرکتی( 

  حیطه

 اهداف 

 روش یاددهی

 یادگیری 

مواد و وسایل  

 آموزشی 
 زمان جلسه 

  و وظایف  تکالیف

 دانشجو 
 ارزشیابی نحوه

1 
آشنایی با تاریخچه و اهمیت علم  

 ژنتیک

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

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

 درک کند 
و محتوای ژنوم انسان آشنا می   DNAبا ساختار -3

 شود.
 ب( حیطه عاطفی:  
 با انگیزه در حین تدریس به درش گوش دهد -1
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 د. مشارکت و همراهی داشته باش

 شناختی 

 عاطفی 

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،  
بحث گروهی،  

 حل مسئله 

رد  ب وایت 
  ماژیک، انیمیشن
  ویدئو پروژکتور
Power point 

120 
پرسش و پاسخ،  

مشارکت در  
 مباحث کالسی 

 آزمون ورودی

 تکوینی پرسش و پاسخ،   120رد  ب وایت سخنرانی،  شناختی  دانشجو بتواند الگوهای توارثی تک ژنی و چنددد   2

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

  شی با هدف قضاوت در مورد تسلط یا تراکمی )پایان یک دوره یا مقطع آموز 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( مرحلهها بر اساس اهداف می آزمون
 دانشجویان( برگزار گردد. 
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 الف( حیطه شناختی:  (Multifactorialعامله)
لف الگوهای توارثی تک ژنی را توضیح اشکال مخت-1

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

 شود.
 ب( حیطه عاطفی: 

 با انگیزه در حین تدریس به درش گوش دهد -1
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

پرسش و پاسخ،   عاطفی 
  بحث گروهی، 
 حل مسئله 

  ماژیک، انیمیشن
  ویدئو پروژکتور
Power point 

مشارکت در  
 مباحث کالسی 

 فارماکوژنتیک و پلی مورفیسم ها 3

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

با اشکال مختلف چندشکلی در ژنوم انسان آشنا -1
 شود.

 عریف کند. ماکوژنتیک و فارماکوژنومیک را ترفا-2
 نقش ژنتیک در پزشکی فرد محور را درک کند.-3

 ب( حیطه عاطفی: 
 با انگیزه در حین تدریس به درش گوش دهد -1
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

 شناختی 

 عاطفی 

سخنرانی، 
پرسش و پاسخ،  
بحث گروهی،  

 حل مسئله 

رد  ب وایت 
  ماژیک، انیمیشن

  ئو پروژکتوروید
Power point 

120 
پرسش و پاسخ،  

مشارکت در  
 مباحث کالسی 

 تکوینی 

 ژنتیک رفتار و شخصیت 4

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

 . گیری رفتار را توضیح دهدنقش ژنتیک در شکل-1
 بیماری روحی و روانی ژنتیکی را توضیح دهد-2

 ب( حیطه عاطفی: 
 ش گوش دهد با انگیزه در حین تدریس به در -1
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

 شناختی 

 عاطفی 

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ،  

بحث گروهی،  

 حل مسئله 

رد  ب وایت 

  ماژیک، انیمیشن

  ویدئو پروژکتور

Power point 

پرسش و پاسخ،   120

مشارکت در  

 مباحث کالسی 

 تکوینی 

رد  ب وایت سخنرانی،  شناختی  انشجو بتواند د ناهنجاری های کروموزومی 5

  ماژیک، انیمیشن
 نی تکویپرسش و پاسخ،   120
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 الف( حیطه شناختی: 
با انواع ناهنجاری های تعدادی کوموزومی آشنا  -1

 شود
نواع ناهنجاری های ساختاری کروموزومی آشنا  ابا -2

 ها را توضیح دهد شده و مکانیسم ایجاد ناهنجاری
با اهمیت ناهنجاری های کروموزومی در ایجاد  -3

 بیماری ها آشنا شود. 
 ب( حیطه عاطفی: 

 با انگیزه در حین تدریس به درش گوش دهد -1
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

پرسش و پاسخ،   عاطفی 

بحث گروهی،  

 حل مسئله 

  ویدئو پروژکتور

Power point 
مشارکت در  

 مباحث کالسی 

 ژنتیک و سرطان 6

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

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

 با نقش عوامل ژنتیکی در ایجاد سرطان آشنا شود-2
 ب( حیطه عاطفی: 

 با انگیزه در حین تدریس به درش گوش دهد -1
اشتیاق  در مباحث مطرح شده با انگیزه و -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

 شناختی 

 عاطفی 

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ،  

بحث گروهی،  

 حل مسئله 

رد  ب وایت 

  ماژیک، انیمیشن

  ویدئو پروژکتور

Power point 

پرسش و پاسخ،   120

مشارکت در  

 مباحث کالسی 

 تکوینی 

 ژنتیک بیماری خونی 7

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

ر ایجاد بیماری های خونی  نقش ژنتیک را د-1
 توضیح دهد 

با روش تشخیص مولکولی بیماری های خونی  -2
 آشنا شود.

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

 شناختی 

 عاطفی 

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ،  

بحث گروهی،  

ئله حل مس  

رد  ب وایت 

  ماژیک، انیمیشن

  ویدئو پروژکتور

Power point 

پرسش و پاسخ،   120

 سمینار

 تکوینی 



 

 حیدریه تربت  علوم پزشکی دانشگاه پزشکی و توسعه آموزش اتمرکز مطالع          
 

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

8 
غربالگری و روش های تشددخیص  
 قبل از تولد بیماری های ژنتیکی

 دانشجو بتواند 
 الف( حیطه شناختی: 

انواع روش های غربالگری و تشخیصی قبل از تولد  -1
 آشنا شود

بل از النه گزینی و  با روش های جدید تشخیص ق-2
 غربالگری جدید مولکولی آشنا شود.

 ب( حیطه عاطفی: 
 با انگیزه در حین تدریس به درش گوش دهد -1
در مباحث مطرح شده با انگیزه و اشتیاق  -2

 مشارکت و همراهی داشته باشد. 

 شناختی 

 عاطفی 

سخنرانی، 

پرسش و پاسخ،  

بحث گروهی،  

 حل مسئله 

رد  ب وایت 

  ماژیک، انیمیشن

  و پروژکتورویدئ 

Power point 

120 

پرسش و پاسخ،  
 سمینار

 تکوینی 

 

 نحوه ارزشیابی:

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

 نحوه محاسبه نمره کل:

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

 
 : تاریخ آزمون 

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

 منابع:
 مبانی ژنتیک پزشکی ایمری 


