
   

 بسمه تعالی

 

 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1044-1041سال  دومفرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال 

 ژنتیک پزشکی :نام درس

 نظری :نوع واحد                      2: تعداد واحد

 عمومی پزشکی /مقدمات بالینی :رشته تحصیلیمقطع و 

 ندارد :پیشنیازدروس 

 12/0/1041 :تاریخ امتحان پایان ترم           -:تاریخ امتحان میان ترم

                                                    دکتر شبنم کرمانی:  مدرس

                                               ، دانشکده پزشکی(مجازی صورت به) سیما سامانه: کالس مکان

 0:04-14:04 :ساعت کالس            یکشنبه :کالسروز 

 http://vs.iaun.ac.ir/m6960: لینک دفتر کار مجازی

 sh_kermany{at}yahoo.com: الکترونیکی پست آدرس
 

 -ژنتیک پزشکی نوین  دانش  با وبه دست آورد مباحث ژنتیک پزشکی  ی در مورددرک مناسبدر این درس از دانشجو انتظار می رود  :هدف کلی

 .را مورد شناسایی قرار دهدفرآیندهای طبیعی وراثت بیماریهای شایع و ناهنجاریهای مادرزادی بتواند ملکولی 
 

 .در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود  :اهداف اختصاصی

 :حیطه شناختی

 .را بشناسد جایگاه راهبردی ژنتیک پزشکی در نظام سالمت -1

 .را بشناسد ژنتیک و ژنتیک انسانی در پزشکیاهمیت و کاربرد علم  -2

 .را فرا گیرد و مهندسی ژنتیک اهداف پروژه ژنوم انسان -3

 .را فرا گیرد نسخه برداری و ترجمه–مکانیسم های مولکولی همانندسازی  -4

 .را بشناسد انواع توالی ها و طبقه بندی های ژنی -5

 .را بشناسدمکانیسم های بیان ژن  -6

 .را فرا گیرد و بیماریهای مربوط به آنها طبقه بندی و انواع جهش -7

 .را فرا گیرد DNAسیستم های تعمیر و ترمیم  -8

 .را بشناسد چند عاملی-میتوکندریایی-تک ژنی-ناهنجاریهای کروموزومی -9

 .را بشناسد چند عاملی-میتوکندریایی-تک ژنی-بیماریها عالئم و نشانه های ناهنجاریهای کروموزومی -11

 .گیرد را را فراژنتیک تکوین   -11

 .را بشناسد ایمونوژنتیک  -12

 .را بشناسد آن مولکولی و اساس ژنتیک سرطان -13

 .را بشناسد مثال های بالینی الگوهای غالب و مغلوب بیماریهای ژنتیکی -14



   

 .را بشناسد آنها بیماریهای و جنسی و اتوزومال های وراثت  -15

 .را بشناسد PCRشهای تشخیصی مولکولی رو -16

 .را بشناسد بفرد فارماکوژنتیک و پزشکی منحصر  -17

 .را بشناسد ژن درمانی -18

 

 :نگرشیحیطه 

 .در بحث های گروهی شرکت فعال داشته باشد-1

 .در هر کالس در ارتباط با موضوع کالس سوال نماید-2

 .بتواند جایگاه آنرا نسبت به یادگیری موضوعات مشخص نماید-3
 

 دانشجو پرسش و پاسخ و راهنمایی,حضور و غیاب  :استاد چگونگی فعالیت

 پرسش و پاسخ, سخنرانی : شیوه تدریس

 پاورپوینت :وسایل کمک آموزشی 
 

 کنفرانس کالسی -پاسخگویی به سواالت کالسی :دانشجووتکالیف  فعالیت

 (.نمره 11) پایان ترم آزمون ،(نمره 7)آزمون میان ترم  ، (نمره 2)و تکالیف  کنفرانس کالسی :نحوه ارزیابی دانشجو

 

 (. وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده : توجه)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

1 
22/12/1411 

 پزشکی در ژنتیک علم کاربرد و واهمیت  ارثی های بیماری و ژنتیک علم تاریخچه

  طبقه بندی بیماریهای ژنتیکی و بررسی تاثیر محیط بر ژنتیک

 اصطالحات ژنتیکی و تعاریف

 DNAتکراری  های توالی -ژنی های خانواده ابر -DNAانواع توالی های -ساختار کروموزوم  -ژنوم انسان  14/1/1411 2

 همانند سازی رونویسی ترجمه تنظیم بیان ژن:مولکولی  ژنتیک مباحث و اصول با آشنایی 21/1/1411 0

 انسان ژنوم تنوع -میتوکندری و الگوهای بیماری  آشنایی با ژنوم 28/1/1411 0

5 
4/2/1411 

 ها بیماری در مولکولی های جهش با آشنایی

 موتاسیون انواع -جهش تعریف

 کروموزومی اختالالت و بالینی سیتوژنتیک اصول با آشنایی 

 های ترمیم  سیستم  DNA بیماریهای ناشی از نقص کارکردی این سیستم ها 11/2/1411 6

7 
18/2/1411 

 انسانی های کروموزوم ساختار با آشنایی

  ناشی از تغییر ساختار و تغییر تعداد  کروموزومی های بیماری 

0 
25/2/1411 

 ژنتیکی بیماریهای وراثتی الگوهای

 مندلی توارث انواع و نامه شجره الگوهای و مندل قوانین با آشنایی

9 
1/3/1411 

 توارث نوع این به مربوط های بیماری و توارثی لگوهای با آشنایی

 ژنتیکی اتوزومال و جنسی بیماریهای مغلوب و غالب الگوهای بالینی های مثال



   

 عاملی چند-میتوکندریایی-ژنی تک-کروموزومی ناهنجاریهای های نشانه و عالئم

 جنسیت و اختالالت تمایز جنسی تعیین 8/3/1411 14

 ها هموگلوبینوپاتی و هموگلوبین 22/3/1411 11

 ژنتیک تکوین 29/3/1411 12

 آن مولکولی اساس ژنتیک سرطان و جبرانی 10

 بفرد منحصر پزشکی و فارماکوژنتیک جبرانی 10

 فرزندان در خطر ریسک تخمین و ژنتیکی بیماریهای در ژنتیک مشاوره اصول جبرانی 15

 انجام آن عملی های درمانی و روش ژن جبرانی 16
 

 .لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود :منابع درسی

 آخرین چاپاصول ژنتیک پزشکی امری، : منبع

  Elements of Medical Genetics Emery’s (last Edition)  :منبع اصلی کتاب

 


