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 واحدی( ١ساعتی برای يک درس  ١جلسه ی  1٦)برای يک دوره درس کامل، برای مثال:     

 

 فیزيوتراپی -کارشناسی حصیلی:ت یرشتهو مقطع      فیزيوتراپی گروه آموزشی: علوم توان بخشی    دانشکده:

 ندارد یش نیاز:پ    نظری  د:نوع واح          ١ تعداد واحد: ژنتیک نام درس: 

 ساختمان ابن سینا مکان برگزاری:              ن برگزاری کالس:زما

  مهتاب روحی عزيزی دکتر  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: عزيزیدکتر  مسئول درس:  تعداد دانشجويان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

ا با برخی بیماری ها در ايـن زمینـه آشـنا ت ٬شناخت علم ژنتیک در کنار ساير علوم زيستی برای دانشجويان الزم و ضروری است.

 شوند. در اين دوره اطالعات اولیه جهت آگاهی دانشجويان با توجه به منابع مربوطه داده خواهد شد.

 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

 آشنايی دانشجو با  مبانی علم ژنتیک و چگونگی انتقال انواع ناهنجاری ها و اختالالت ژنتیکی 
 

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(ینی:بیناباهداف 
اهداف  و محورهای اصلی برنامه را نشان می دهد.است نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر  که است هدف کلی به اجزای تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندرفتاری که در واقع همان اهداف است  ويژه تری به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی بینابینی

 های تدريس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ريزی شده   ■سخنرانی

 (TBLيادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLيادگیری مبتنی بر حل مسئله)  ■بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببريد( ساير موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 پايان اين دوره  درر می رود از دانشجو انتظا

 وسايل کمک آموزشی:  

   ■پروژکتور اساليد  خته و گچت  ■وايت برد

 -------------- ببريد( لطفاً نام)  ساير موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ٩٠ آزمون پايان ترم■   نمره درصد ---آزمون میان ترم ■

 نمره درصد ١٠شرکت فعال در کالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 
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استفاده از آموزش مجازی جهت بخش های تکمیلی پیشرفته به منظور بهـره گیـری بهتـر از منـابع –ببريد(  ناماً لطفساير موارد )

 درسی

 

 نوع آزمون

  ▄غلط -صحیح جور کردنی        ▄  ایچندگزينه       پاسخ کوتاه      تشريحی

 ----------- )لطفا نام ببريد( ساير موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی : 

 Emery's ELEMENTS OF MEDICAL GENETICS, 2017 

     Peter Turnpenny & Sian Ellard 
 

 اينترنتی 

 
 

 منابع فارسی:

 محمد تقی آساد ٬مبانی ژنتیک -١: چاپی 

            2- 2٠1٦ ٬و تامپسونتامپسون  ٬ژنتیک در پزشکی 

 اينترنتی 
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 ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دکتر عزيزی اهمیت و  تاريخچه علم ژنتیک 1

 دکتر عزيزی تعاريف و اصطالحات مربوط به ژنتیک 2

 دکتر عزيزی وم ساختار ژنی سلول و کروموز 3

 دکتر عزيزی تقسیم سلولی ٤

 دکتر عزيزی نحوه انتقال صفات ) نقش ژن ها ( و ژنتیک مندلیسم ٥

 دکتر عزيزی نحوه انتقال صفات ) نقش ژن ها ( و ژنتیک غیر مندلیسم ٦

 دکتر عزيزی موتاسیون ٧

 دکتر عزيزی ساختار کروموزومی و کاريوتیپ کروموزومی انسان ٨

 دکتر عزيزی گی و تبادل ژن هاپیوست ٩

 دکتر عزيزی توارث در انسان 1٠

 دکتر عزيزی ناهنجاری های کروموزومی 11

 دکتر عزيزی ناهنجاری های کروموزومی 12

 دکتر عزيزی انواع اختالالت و بیماری های ژنتیکی در انسان 13

 دکتر عزيزی انواع اختالالت و بیماری های ژنتیکی در انسان 1٤

 دکتر عزيزی انواع اختالالت و بیماری های ژنتیکی در انسان 1٥

 دکتر عزيزی انواع اختالالت و بیماری های ژنتیکی در انسان 1٦

 


