باسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمي واحد خلخال
دانشكده پرستاري و مامايي
گروه آموزشي مامايي
طرح درسي
عنوان درس  :ژنتیک
تعداد و نوع واحد  2 :واحد نظري
فراگیران  :دانشجويان کارشناسي ممايي
پیشنیاز :ندارد
مدرس :کريم پور

جلسه

هدف کلي درس :آشنايي فراگیران با مباحث اساس ژنتیک پزشكي
رئوس مطالب

اول
تاريخچه علم ژنتیک

دوم

مقدمه علم ژنتیک

سوم

ساختمان اسید هاي
نوکلوئیک DNA
RNA

هدف رفتاري هر جلسه درس (دانشجو در پايان هر جتسه قادر خواهد
بود)

حیطه

نحوه ارائه درس
رسانه وسیله

ارزشیابي و فعالیت هاي تكمیلي

دانشجو در پايان مبحث قادر باشد:
اکتشافات اساسي علم ژنتیک را بیان کند
وضعیت علم ژنتیک را در گذشته و حال در جهان مقايسه کند
وضعیت علم ژنتیک را در گذشته و حال در ايران مقايسه کند
وضعیت اينده اين علم را در جهان پیش بیني نمايد
مثال هايي از اخالق در ژنتیک را بیان نمايد
کاهش يا افزايش بیماري هاي ژنتیكي را پیش بیني نمايد

شناختي

سخنراني
وايت برد
ويدئو پروژکتور

دانشجو قادر باشد با مجموعه اي از
سواالت چند گزينه اي و تشريحي:
مهمترين رويداد هاي ژنتیكي در تاريخ
اين علم را بیان کند
بیوتروريسم را با ذکر يک مثال توضیح
دهد

دانشجو در پايان مبحث قادر باشد:
بیماريهاي ژنتیكي را طبقه بندي کند
مباحث اصلي در درس ژنتیک پزشكي را بیان کند
مسائل اخالقي را که علم ژنتیک پزشكي با آن رو به رو است بیان کند
شناختي

جلسه

اصول و کلیات ساختماني  DNAو  RNAرا تعريف نمايد.
چگونگي مضاعف شدن  DNAرا توضیح دهد.
چگونگي تبديل اطالعات ژنتیكي را بیان نمايد.
چگونگي نسخه برداري از  DNAرا بیان کند.
موتاسیون ،نتايج ،مكانیسم اثر آن را توضیح دهد.

شناختي

سخنراني
وايت برد
ويدئو پروژکتور

يک مورد خاص از بیماري را در طبقه
بندي مناسب قرار دهد
رابطه علم ژنتیک و اخالق را با مثال
بیان کند
اصطالحات اساسي ژنتیک را تعريف
کند

چهارم

پنجم
ششم

رئوس مطالب

هدف رفتاري هر جلسه درس (دانشجو در پايان هر جتسه قادر خواهد بود)

قوانین مندل
و مسائل آن

دانشجو در پايان مبحث قادر باشد:
قانون اول مندل را بیان کند
قانون دوم مندل را بیان کند
براي قانون اول و دوم مندل مواردي را ذکر کند
نسبت هاي ژنوتیپي و فنوتیپي کالسیک براي يک ژن و دو ژن بیان کند
غالبیت ناقص و تغییر نسبت ژنوتیپي و فنوتیپي را در آن بیان نمايد
هم بارز بودن و تغییر نسبت ژنوتیپي و فنوتیپي را در آن بیان نمايد
مولتیپل الل و تغییر نسبت ژنوتیپي و فنوتیپي را در آن بیان نمايد
تعداد زنوتیپ و فنوتیپ را براي دو يا چند ژن محاسبه نمايد
پیوستگي ژنها و کراسینگ اور را بیان کند
اثر اپیستازي در بیان دو يا چند ژن بیان نمايد
وراثت پلي ژنیک را تعريف کند
بر اساس ژنوتیپ اوالد بدست آمده ژنوتیپ والدين را تعیین نمايد
بر اساس ژنوتیپ اوالد بدست آمده نحوه وراثت را تعیین نمايد
ژنوتیپ و فنوتیپ اوالد حاصل در آمیزش والدين با يک صف بارز ناقص را
تعیین کند
ژنوتیپ و فنوتیپ اوالد حاصل در آمیزش والدين با يک صف هم بارز را تعیین
کند
فنوتیپ و ژنوتیپ اوالد را در والدين با دو صفت تعیین نمايد

جلسه

حیطه

شناختي

شناختي
شناختي
کاربرد
کاربرد
کاربرد
کاربرد
کاربرد

نحوه ارائه درس
رسانه وسیله

ارزشیابي و فعالیت هاي تكمیلي

سخنراني
وايت برد
ويدئو پروژکتور

دانشجو قادر باشد با مجموعه اي از
سواالت ومسائل چند گزينه اي و
تشريحي:
بر اساس نسبت هاي ژنوتیپي و
فنوتیپي اوالد نحوه انتقال صفت را
بیان کند
در يک آمیزش منو هیبريد نسبت
اوالد را به دست آورد
در يک آمیزش دي هیبريد نسبت
اوالد را به دست آورد

رئوس مطالب

هدف رفتاري هر جلسه درس (دانشجو در پايان هر جتسه قادر خواهد
بود)

حیطه

دانشجو در پايان مبحث قادر باشد:
الگوهاي وراثت تک ژني

هفتم
و
هشتم اتوزوم غالب و مغلوب

نهم

الگوهاي وراثت تک ژني

وابسته به  Xغالب و
مغلوب

الگوي وراثت اوتوزوم غالب را بیان کند
بیماري هاي مهم وراثت اوتوزوم غالب را بیان کند
الگوي وراثت اوتوزوم مغلوب را بیان کند
بیماري هاي مهم وراثت اوتوزوم مغلوب را بیان کند
با عالئم استاندارد يک شجره نامه رسم کند
احتمال خطر بیماري را براي يک فرد يا بجه بعدي محاسبه نمايد
عوامل موثر بر پیچیده شدن شجره نامه ها را نام ببرد
نقش "نفوذ" ژن را در بیماري هاي تک ژني بیان کند
مفهوم هتروژنیتي را در بیماري هاي تک ژني بیان کند
مفهوم تجلي پذيري را در بیماري هاي تک ژني بیان کند
اثر سن بر روي شروع بیماري هاي تک ژني شرح دهد
نقش ژنهاي محدود به جنس در انحراف شجره نامه هاي يک بیماري
تک ژني براورد کند
الگوي وراثت وابسته به  Xغالب را بیان کند
بیماري هاي مهم وراثت وابسته به Xغالب را بیان کند
الگوي وراثت وابسته به  Xمغلوب را بیان کند
بیماري هاي مهم وراثت وابسته به Xمغلوب را بیان کند
با عالئم استاندارد يک شجره نامه وابسته به  Xغالب و مغلوب
رسم کند

شناختي
شناختي
شناختي
شناختي

شناختي
کاربرد
شناختي
شناختي
ادراک
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سخنراني
وايت برد
ويدئو پروژکتور

دانشجو قادر باشد با مجموعه اي از
سواالت چند گزينه اي و تشريحي:
شجره نامه يک خانواده فرضي با
بیماري ژنتیک خاصي را رسم کند
بر اساس يک شجره نامه نحوه
وراثت يک بیماري را حدس بزند
بر اساس يک شجره نامه میزان
خطر يک بیماري محاسبه نمايد

سخنراني
وايت برد
ويدئو پروژکتور

رئوس مطالب

هدف رفتاري هر جلسه درس (دانشجو در پايان هر جتسه قادر خواهد
بود)

حیطه

دانشجو در پايان مبحث قادر باشد:
دهم

الگوهاي وراثت تک ژني
وابسته به  Xغالب و
مغلوب

يازدهم

الگوهاي وراثت تک ژني

شناختي
شناختي
شناختي
شناختي

در بیماري هاي وابسته به  Xغالب و مغلوب احتمال خطر بیماري را
براي يک فرد يا بجه بعدي محاسبه نمايد
فرضیه لیون يا غیر فعال شدن  Xرا بیان کند
موارد استثنا فرضیه لیون را با مثال بیان کند
پديده هاي وابسته به جنس مونث را با استفاده از فرضیه لیون توجیه

کاربرد

بیان کند
نقش ژنهاي محدود به جنس در انحراف شجره نامه هاي يک بیماري
تک ژني براورد کند
نقش ژنهاي وابسته به جنس در انحراف شجره نامه هاي يک بیماري تک
ژني براورد کند

کاربرد
شناختي
شناختي
ادراک

دانشجو در پايان مبحث قادر باشد:
الگوي وراثت میتوکندريال را بیان کند
بیماري هاي مهم میتوکندريال را بیان کند
الگوي وراثت وابسته به Yرابیان کند
با عالئم استاندارد شجره نامه هاي وراثت میتوکندريال و وراثت وابسته
به Yرا رسم کند

شناختي
شناختي
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سخنراني
وايت برد
ويدئو پروژکتور

دانشجو قادر باشد با مجموعه اي از
سواالت چند گزينه اي و تشريحي:
شجره نامه يک خانواده فرضي با
بیماري ژنتیک خاصي را رسم کند
بر اساس يک شجره نامه نحوه
وراثت يک بیماري را حدس بزند
بر اساس يک شجره نامه میزان
خطر يک بیماري محاسبه نمايد
بر اساس فرضیه لیون حالتهاي
خاص بیماري وابسته به  Xرا
تفسیر کند

جلسه
رئوس مطالب

دوازدهم

وراثت میتوکندريال
وراثت وابسته بهY

سیزدهم

ناهنجاريهاي کروموزومي

چهاردهم

تشخیص قبل از تولد

پانزدهم

فع اشكال

هدف رفتاري هر جلسه درس (دانشجو در پايان هر جتسه قادر خواهد
بود)
دانشجو در پايان مبحث قادر باشد:
الگوي وراثت میتوکندريال را بیان کند
بیماري هاي مهم میتوکندريال را بیان کند
الگوي وراثت وابسته به Yرابیان کند
با عالئم استاندارد شجره نامه هاي وراثت میتوکندريال و وراثت وابسته
به Yرا رسم کند

چگونگي پیدايش ناهنجاريهاي کروموزومي را بیان کند.
انواع ناهنجاريهاي کروموزومي را بیان کند.
اصول تهیه کاريوتیپ را توضیح دهد.

حیطه

شناختي
شناختي
شناختي
کاربرد

شناختي

شناختي
انواع روشهاي فیزيكي و بیولوژيک را توضیح دهد.
نمونه برداري از جفت را توضیح دهد.
آمنیوسنتز را شرح دهد.

منابع  :ژنتیک پزشكي تامپسون ترجمه دکتر علي ياري
Genetics, P.J. Russelle chapter

نحوه ارائه درس
رسانه وسیله

ارزشیابي و فعالیت هاي تكمیلي

سخنراني
وايت برد
ويدئو پروژکتور

دانشجو قادر باشد با مجموعه اي
از سواالت چند گزينه اي و
تشريحي:شجره نامه يک خانواده
فرضي با بیماري ژنتیک خاصي را
رسم کند
بر اساس يک شجره نامه نحوه
وراثت يک بیماري را حدس بزند

