
 بسمه تعالی
 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 )Lesson plan(فرم طرح درس روزانه  
 

 ژنتیک پزشکی:  نام درس   
 26/11/93 :تاریخ برگزاري  1 :شماره جلسه 

 دانشکده فناوریهاي نوین  :محل برگزاري  اساس مولکولی کروموزمها و ابزارهاي مولکولی مربوط :موضوع جلسه 
 دکتر حاجی امین مرجانی :مدرس  90 ) :دقیقه(مدت جلسه 

 دکتراي پزشکی مولکولی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 آشنایی با ساختار و عملکرد کروموزمها :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاري  اهداف

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ساختار و اندازه ژنوم انسان  1-1 .1
 مسئله  متراکم نمودن ژنوم در هسته 2-1
 وجود پروتین هاي کمکی  3-1
 کروما تین و پروتین هاي هستهاي 4-1

اسالید  علمی وتئوریک
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
ان تشریحی پای

 ترم

 اساس مولکول کروماتین 1-2 .2
 نانومتري  10ساختار  2-2
 نانومتري 30ساختار  3-2
 ساختارهاي متراکم تا مرحله کروماتیدي 4-2

 علمی و عملی



 هیستونها و پویایی بیولوژیک آنها  1-3 .3
 دم هاي هیستونی و کد هاي  هیستونی 2-3
 استیله شدن و متیله شدن 3-3
 گر در کدهاي هیستونیعوامل دی  4-3

 تئوریک -علمی 

 یو کروماتین و هترو کروماتین 1-4 .4
 مناطق مربوط از لحاظ کارکرد در انواع کروماتینها 2-4
 فاکتورهاي رونویسی 3-4
 کمپلکس هاي پروتینی در کروموزمها4-4

 تئوریک -علمی 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رنگ آمیزي کروموزمها 1-5
 ساختار سانترومر 2-5
 ر تلو مرهاساختا  3-5

اسالید  عملی -علمی 
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم



 ژنتیک پزشکی:  نام درس   
 3/12/94 تاریخ برگزاري  2:شماره جلسه 

 دانشکده فناوریهاي نوین  :محل برگزاري  ژنتیک جمعیت ها  :موضوع جلسه 
 دکتر حاجی امین مرجانی :مدرس  90 ) :قهدقی(مدت جلسه 

 دکتراي پزشکی مولکولی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 آشنایی با فرآیندهاي موثر در محتواي ژنی و سرنوشت بیولوژیک جمعیت ها  :هدف کلی درس   

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

ئل وسا  و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تعریف جمعیت و ژنتیک جمعیت  1-1 .1
 فراوانی فنوتیپ ها 2-1
 فراوانی ژنوتیپ ها  3-1
 تعادل هاردي و واینبرگ 4-1

اسالید  تئوریک -علمی 
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم

 و واینبرگشمول قانون هاردي  1-2 .2
  جمعیت بزرگ 2-2
 آمیزش تصادفی 3-2
 مهاجرت ها 4-2

 تئوریک -علمی 

  آمیزش هاي انتخابی 1-3 .3
 تکامل جمعیتی یا تکامل ریز 2-3
 آمیزش درون گروهی 3-3
 جریان ژنی  4-3

 تئوریک -علمی 

 رانش ژنتیکی 1-4 .4
 اثر موسس 2-4
 عوامل محیطی 3-4
 انتخاب طبیعی4-4

 تئوریک -علمی 



 سازگاري جمعیت ها 1-5 .5
 انواع سازگاري ها 2-5
 تکامل در روند هاي زمانی طوالنی  3-5

اسالید  تئوریک -علمی 
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم

 
 

 ژنتیک پزشکی:  نام درس   
 10/12/93 :تاریخ برگزاري  3شماره جلسه 

 دانشکده فناوریهاي نوین  :محل برگزاري  ژنتیک تکوین جنین :موضوع جلسه 
 دکتر حاجی امین مرجانی :مدرس  90 ) :دقیقه(مدت جلسه 

 دکتراي پزشکی مولکولی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 هاآشنایی با تکوین جنین و فرآیندهاي مولکولی راهبردي در آن :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 تشکیل سلول تخم  1-1 .1
 مفهوم قطبیت در سلول تخم 2-1
 عوامل شیمیایی  3-1
 بیان غیر یکنواخت ژنها 4-1

اسالید  تئوریک -علمی 
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم

 قطعه بندي  ساختار اولیه جنینی 1-2 .2
  مورفوژنز اندام فوقانی 2-2
 مورفوژنز اندام تحتانی 3-2
 مورفوژنز  سر و گردن 4-2

 عملی -علمی 



  جوانه هاي اندامی 1-3 .3
 نقشه راه  جوانه ها 2-3
 یم تنظ 3-3
 اختصاصی شدن-4

 تئوریک -علمی 

 Hoxژنهاي  1-4 .4
 FGFژنهاي  2-4
 ZPAبیان ژنها در  3-4
 Hedgehogesاهمیت  ژنهاي    4-4

 تئوریک -علمی 

 اختالالت ژنی و مورفوژنز 1-5 .5
 زنهاي سنتز عروقی و آنژیوژنزیس 2-5
 خانواده هاي ژنی در تکوین و تشابهات در گونه ها  3-5

اسالید  تئوریک - علمی
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ژنتیک پزشکی:  نام درس   
 17/12/93:تاریخ برگزاري  4 :شماره جلسه 

 دانشکده فناوریهاي نوین  :محل برگزاري  ناهنجاریهاي مادر زادي :موضوع جلسه 
 دکتر حاجی امین مرجانی :مدرس  90 : )دقیقه(مدت جلسه 

 دکتراي پزشکی مولکولی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 و جنین بررسی خطرات ژنتیک براي افراد و نوزادان –آشنایی با مشاوره ژنتیک و کاربردهاي آن  :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ناهنجاریهاي مادرزادي و دیسمورفی  1-1 .1
 تعریف مالفورماسیون و دگرگونی 2-1
 اضمحالل عضوي  3-1
 سندرم هاي شکلی 4-1

 -تئوریک  –علمی 
 عملی

اسالید 
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 رمت

 علل بد شکلی هاي مادر زادي 1-2 .2
  علل ژنتیک 2-2
 علل کروموزمی 3-2
 عوامل محیطی 4-2

 تئوریک -علمی 

  ویزگه هاي سر وگردن و صورت 1-3 .3
 ویژگیهاي اندامها فوقانی و تحتانی 2-3
  ویژگیهاي اعضاي داخلی 3-3
 مولتی فاکتوریال بودن موارد-4

-تئوریک  –علمی 
 عملی



 سندرم هاي معروف 1-4 .4
 علل بروز سندرم ها 2-4
 A پاتوگنومونیک بودن برخی مالفورماسیونها 3-4
 لیست دیسمورفیهاي مهم  4-4

-تئوریک –علمی 
 عملی

 عوامل تراتوژن 1-5 .5
 مکانیسم هاي تراتوژنی 2-5
 تراتوژنهاي مطرح در جنین انسان  3-5

-تئوریک  –علمی 
 عملی

اسالید 
 پاورپوینت

انس ها و رفر
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ژنتیک پزشکی:  نام درس   
 23/1/94:تاریخ برگزاري  5 :شماره جلسه 

 دانشکده فناوریهاي نوین  :محل برگزاري  برآورد ریسک و مشاوره ژنتیک :موضوع جلسه 
 ر حاجی امین مرجانیدکت :مدرس  90 ) :دقیقه(مدت جلسه 

 دکتراي پزشکی مولکولی  :رشته و مقطع تحصیلی فراگیران 

 :هدف کلی درس   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاري 

شناختی، نگرشی و (
 )مهارتی

وسائل   و رسانه ها روش تدریس
 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ریسک و خطر براي افراد و جنین انسان  1-1 .1
 نازدواجهاي همخو 2-1
 افراد پر ریسک  3-1
 مادران پر ریسک 4-1

-تئوریک  –علمی 
 عملی

اسالید 
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم

 ضریب خویشاوندي 1-2 .2
  مفهوم علمی ضریب خویشاوندي 2-2
 آلل هاي یکسان یک فرد  به لحاظ پیشینه اجدادي 3-2

-تئوریک  –علمی 
 عملی

  نحوه محاسبه ضریب خویشاوندي در افراد 1-3 .3
 ضریب خویشاوندي در کروموزم ایکس 2-3
  خطرات ازدواج همخونی 3-3
 مثال و مواردي از ازداجهاي همخون-4

-تئوریک  –علمی 
 عملی

 مشاوره ژنتیک 1-4 .4
 روند مشاوره ژنتیک 2-4
 موارد اخالقی در مشاوره ژنتیک 3-4
 انواع مشاوره هاي ژنتیک  4-4

-تئوریک  –علمی 
 عملی



 آزمایشهاي الزم 1-5 .5
 اندیکاسیونهاي روشهاي آرزمایشگاهی 2-5
 بررسی شجره نامه ها  3-5

-تئوریک  –علمی 
 عملی

اسالید 
 پاورپوینت

رفرانس ها و 
مقاالت به روز از 

 اینترنت

مباحثه و امتحان 
تشریحی پایان 

 ترم

 


