
دانشگاه علوم پزشکی ایران 
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
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(Course Plan) طرح دوره
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آفـرین جـان خـداوند نام بھ

به نام خداوند جان آفرین

پزشکی مقطع و رشته تحصیلی: ژنتیک و بیولوژي مولکولی    گروه آموزشی: دانشکده: پزشکی    
عمومی

2تعداد واحد: ژنتیک پزشکینام درس: 

: واحدنوع

پیش نیاز: 

مجازي مکان برگزاري: 12-10ساعت: شنبهزمان برگزاري کالس

تعداد دانشجویان: 

خانم دکتر خاکپورمدرس و مسئول درس: 

: تدریسدستیار

:درسارائهتاریخ

ساعت.   1.5:  . .کالسمدت

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
پایه و اساس مولکولی و ژنتیک سلول هاي بدن و سپس با انواع اختالالت ژنتیکی در این دوره دانشجویان پزشکی با 

از جمله اختالالت کروموزومی ، اختالالت تک ژنی و بیماریهاي مولتی فاکتوریال آشنا شده و نحوه توارث آنها را می 
گیري از بیماریهاي ژنتیکیآموزند. همچنین با درمان بیماریهاي ژنتیکی و نحوه مشاوره ژنتیک و تاثیر آن در پیش

آشنا می شوند

هدف کلی: ا
با اساس مولکولی و ژنتیک سلول هاي بدن و آنواع بیماریهاي ژنتیکیآشنایی
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:بلومبنديطبقهاساسبرکلیاهداف

شناختی :
با اساس مولکولی و ژنتیک سلول هاي بدن و آنواع بیماریهاي ژنتیکیآشنایی
حرکتیروان :

o بیماریهاي ژنتیکیانواع و طبقه بندي توضیح
o

عاطفی :
o بیماریهاي ژنتیکی در حوزه علم پزشکی و نحوه تشخیص ، درمان اهمیت و کاربرد>

پیشگیري از آنها

: جزئیاهداف 
:تواندمیدانشجودورهپایاندر

اساس سلولی و مولکولی توارث را شرح دهد
.الگوهاي توارث و انواع آنها و مثالهایی از بیماریهاي مختلف با الگوي توارث متفاوت را می داند
 انواع اختالالت ژنتیکی مانند ناهنجاریهاي کروموزومی ، تک ژنی و مولتی فاکتوریال و تفاوت

آنها را می داند
انواع تستهاي زنتیکی و نحوه تشخیص بیماریهاي ژنتیکی را خواهد آموخت.
.با انواع جهش هاي ژنتیکی و تفاوت آنها و تاثیر آنها در بروز بیماریهاي ژنتیکی آشنا می شود
.انواع اختالالت خونی و اساس ژنتیک آنها را می داند
.انواع بیماریهاي ایمنی و اساس ژنتیک آنها را می داند
.انواع درمانهاي بیماریهاي ژنتیکی را خواهد آموخت
 ژنتیک در تشخیص و پیشگیري بیماریهاي ژنتیکی و روشهاي تشخیص پیش با اهمیت مشاوره

از تولد را می آموزد.
 با فارماکو ژنتیک یا اساس ژنتیک تاثیر انواع داروها در بیماریها و دلیل تفاوت تاثیر داروها در

افراد متفاوت را یاد می گیرد.
.با اساس مولکولی و ژنتیک انواع سرطانها آشنا خواهد شد
پی ژنتیک را خواهد آموختا
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استاد مربوطعنوان مطالبتاریخ

دکتر خاکپورتاریخچه و تاثیر ژنتیک بر پزشکی20/6/1400

رتیموریاندکتبیماریهاي کروموزومی-کروموزوم ها و تقسیم سلولی27/6/1400

خاکپوردکتراساس سلولی و مولکولی توارث (همانند سازي، رونویسی، ترجمه، ..)3/7/1400

دکتر عبیريالگوهاي توارث و بیماري هاي تک ژنی10/7/1400

موج بافاندکتر و کاربردهاي آنDNAتکنولوژي 17/7/1400

دکتر طالبیژنتیک جمعیت و محاسبات در ژنتیک پزشکی24/7/1400

دکتر موج بافانگروه هاي خونی و اختالالت هموگلوبین1/8/1400

دکتر ذکريچند ژنی و چندعاملیتوارث8/8/1400

امتحان میان ترماعالم آموزش

دکتر عبیريژنتیک بیوشیمیایی15/8/1400

دکتر خاکپورجهش ها، مکانیسم هاي ترمیم و بیماریهاي مربوطه22/8/1400

دکتر تیموریان ایمنوژنتیک و ژنتیک پیوند29/8/1400

طالبیدکتردرمان بیماریهاي ژنتیکی6/9/1400

دکتر خاکپورPGDو PND،مشاوره ژنتیک،غربالگري بیماریهاي ژنتیکی13/9/1400

دکتر خاکپورفارماکوژنتیک20/9/1400

دکتر طالبیاپی ژنتیک و بیماریهاي انسان27/9/1400

ذکريدکتر ژنتیک سرطان4/10/1400

امتحان پایان ترم
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شیوه هاي تدریس:
و با ارائه پاور پوینت و فیلم هاي کوتاه و توضیحات تخته اي انجام خواهد شد.کالسها به صورت حضوري

اجزا و شیوه اجراي درس :
دقیقه. .  15:    . . .زمانمدتمبحث مربوطهطبقه بندي مقدمه
دقیقه. .  25:    . . .زمانمدتانواع  آنها: مرور درساولبخش
دقیقه:    . . . . .  زمانمدتاستراحت
دقیقه. . .  15:    . . زمانمدتمبحث مربوطهاهمیت و کاربرد درسدومبخش
دقیقه. .  10:    . . .زمانمدتبنديجمع
دقیقه:    . . . . .  زمانمدتدرسارزشیابی

منابع درس:
عنوانردیف

1.EDITIONTHEMERY 15

ژنتیک پزشکی و بیولوژی مولکولی                                               گروه آموزشی:پزشکی    دانشکده: 
بین الملل ایرانيدكتري دندانپزشكي مقطع:  

نوع ٢تعداد واحد:  ژنتیک پزشکینام درس:
نظريواحد: 

دكتر موج بافانمسئول درس و مدرس: 
خاکپوردکتر ، دکتر ذکری، دکتر عبیری، تیموریانردکت، دکتر طالبیدستیار تدریس: 

انواع الگوھاي وراثتي آشنا می شوند و نقش و كاربرد مشاوره ژنتیك در طول دوره فراکیران باشرح دوره: 
در شناسایي بیماري ھا را فرا می گیرند. فراگیران اھمیت ژنتیك سلولي و مولكولي را در پزشکی مدرن 

بھ مند سلولي وشناختھ و با تاکید بر تعیین الگوي ارثي و ریسك خطر بیماری ھا بوسیلھ روش ھاي قدرت
ویژه مولكولي اھمیت امکان شناسایي، تشخیص و پیشگیري بیماري ھاي مھم ژنتیكي را فرا میگیرند. 

ھمچنین با روش ھای مدرن ژن درماني، تشخیص و درمان انواع سرطان، تعاریف و اھمیت اپي ژنتیك در 
گیری دانش خود در زمینھ بیماری ھا و ھمچنین تعاریف و کاربرد پزشکی شخصی شده آشنا و در بکار

تشویق می شوند.

ھدف کلی: 
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:بلومبندیطبقھاساسبرکلیاھداف
جایگاه راھبردي ژنتیك پزشكي در نظام سالمت آشنایی فراگیران با : شناختی
در مسیر پیشگیري، شناسایي و درمان پزشکیژنتیكدانشتوانایی بکارگیری: حرکتیروان

بیماري ھا
ایجاد عالقھ و انگیزه در فراگیران بھ یادگیری مبانی و خاستگاه ھای سلولی و مولکولی بیماری ھای : عاطفی

ژنتیکی در انسان

اھداف جزئی: 
:تواندمیدانشجودورهپایاندر

:شناختیدر حیطھ 
تاریخچھ، جایگاه، اھمیت، کاربرد ھای ژنتیک پزشکی و چشم انداز آینده

سیتوژنتیک بالینی، مقدمات الزم، انواع ناھنجاریھای کروموزومی و روش ھای تشخیص آن
ژنتیک مولکولی و جھش ھای ژنی، اھمیت و کاربرد ھا

بیان ژن و چگونگی تنظیم آنوعملکرد 
و (وراثت مندلیتجزیھ و تحلیل وكاربرد شجره در بیماریھای تک ژنیاصول مشاوره ژنتیک، 

توارث ھوالندریک)
وراثت چند عاملی، وراثت سیتوپالسمی و وراثت ایمني

:حرکتی-رواندر حیطھ 
کاربردھای آن در پزشکیو مھندسی ژنتیک و ژن درمانی 

تازه ترین روش ھاي تشخیص مولكولي پیش و پس از تولد
و بیماریھای انساناپی ژنتیک 

ژنتیک سرطان، روشھای جاري ژن درمانی در سرطان و ھمراه با نمونھ ھاي مھم
)Individualized Medicine(فارماکوژنتیک و پزشکی مبتنی بر ویژگیھای فردی 

ھای تدریس: شیوه
سخنرانی تعاملی
پرسش و پاسخ
بحث در گروه کوچک و بزرگ

وظایف و تکالیف دانشجو:  
از دانشجو انتظار می رود:

حضور فعال در کالس داشتھ باشد
مباحث مرتبط با جلسھ بعد را در صورت وجود مطالعھ کند
تکالیف و ارائھ ھای درسی را بھ نحو احسن انجام دھد

وسایل کمک آموزشی:   
اسالید
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)از نمره کل(نحوه ارزشیابی و درصد نمره: 

:تکوینیارزشیابی
نمره٪١٠فعال و مشارکت در کالس حضور 

نمره٪١٠انجام تکالیف و پاسخ بھ سواالت 
نمره٪٢٠ارائھ در کالس 

:پایانیارزشیابی
نمره٪۶٠آزمون چند گزینھ ایی نوع آزمون:

استاد مربوطعنوان مطالبتاریخ

دکتر طالبیتاریخچھ و تاثیر ژنتیک بر پزشکی٣١/٦/١٤٠٠

رتیموریاندکتبیماریھای کروموزومی-کروموزوم ھا و تقسیم سلولی٧/٧/١٤٠٠

اساس سلولی و مولکولی توارث (ھمانند سازی، رونویسی، ترجمھ، ١٤/٧/١٤٠٠
(..

موج بافاندکتر

دکتر عبیریالگوھای توارث و بیماری ھای تک ژنی٢١/٧/١٤٠٠

موج بافاندکتر و کاربردھای آنDNAتکنولوژی ٢٨/٧/١٤٠٠

دکتر طالبیژنتیک جمعیت و محاسبات در ژنتیک پزشکی٥/٨/١٤٠٠

دکتر موج بافانگروه ھای خونی و اختالالت ھموگلوبین١٢/٨/١٤٠٠

دکتر ذکریتوارث چند ژنی و چندعاملی١٩/٨/١٤٠٠

امتحان میان ترم

دکتر عبیریژنتیک بیوشیمیایی٢٦/٨/١٤٠٠

عبیریدکتر جھش ھا، مکانیسم ھای ترمیم و بیماریھای مربوطھ ٣/٩/١٤٠٠

تیموریاندکتر ایمنوژنتیک و ژنتیک پیوند ١٠/٩/١٤٠٠

طالبیدکتر درمان بیماریھای ژنتیکی١٧/٩/١٤٠٠

خاکپوردکتر PGDو PND،غربالگری بیماریھای ژنتیکی،مشاوره ژنتیک٢٤/٩/١٤٠٠

خاکپوردکتر فارماکوژنتیک١/١٠/١٤٠٠

طالبیدکتر اپی ژنتیک و بیماریھای انسان٨/١٠/١٤٠٠
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ذکریدکتر ژنتیک سرطان١٥/١٠/١٤٠٠

امتحان پایان ترم
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