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  طرح درس نظري 

                  پیوسته مقطع: کارشناسی          رشته: بهداشت عمومی                      بیماري هاي ارثی و مشاوره ژنتیکیعنوان درس: 
                  42کد درس:                 ندارد پیش نیاز:                     98-99 دومنیمسال:                                           واحدنظري2تعداد واحد:

                                                           14-16ساعت کالس:                دوشنبه روزکالس:            19/3/99 پایان کالس:تاریخ           14/11/98 شروع کالس:تاریخ 
 رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور                      روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی                        7/4/99تاریخ آزمون:  

 خانم عزیزي مدرس:                            نفر 22تعداد:       ه علوم پزشکی                       محل اجرا: دانشکد    

و ناهنجاري هاي ناشی از آن در کودکان در این درس دانشجویان با اصول، مبانی و عالیم و تظاهرات بیماري هاي ژنتیکی  شرح درس:
شده و قادر خواهند بود با تعیین شجره نامه و وضعیت خانواده یک کودك بیمار والدین او را درباره احتمال خطر در حاملگی آشنا 

  هاي بعدي آموزش دهند.

با عالیم و تظاهرات بیماري ها . ناهنجاري هاي  آشنایی،  آشنایی با اصول و مبانی ژنتیک و انتقال بیماري هاي ارثی  :کلی هدف
توانایی اینکه با تعیین شجره نامه و و ضعیت خانوادگی یک کودك بیکار، والدین وي را در مورد احتمال خطر در ، در کودکان ژنتیک

  حاملگی هاي بعدي براي داشتن یک فرزند معلول آگاه نمایید.

  
  :اهداف رفتاري

  را تعریف می کند. ژنتیکدانشجو 

  را شرح می دهد. ساختمان سلول و سلول هاي جنسیدانشجو 

  را شرح می دهد. تکامل جنین و ناهنجاري هاي جنینیدانشجو 

  را توضیح می دهد. ژن ها، ژنوتیپ و فنوتیپدانشجو 

  را آموخته است. قوانین وراثتدانشجو 

  را فرا می گیرد. اختالالت کروموزومیدانشجو 

  را بیان می کند. بیماري هاي مندلیدانشجو 

  را فرا گرفته است. بیماري هاي متابولیکژنوزوموپاتی و دانشجو 

  را شرح می دهد.ابمونولوژیک و گروه هاي خونی دانشجو 

  را بیان می کند.اختالالت چندعاملی دانشجو 

  فرا می گیرد.نقش استعداد ژنتیک در اختالالت شایع دانشجو 
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  را شرح می دهد. ژنتیک جمعیتدانشجو 

  آموزد. اقدامات پیشگیري و اجتماعی را میدانشجو 

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

و شرکت فعال در بحث داشته باشند و  در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  روش ارزشیابی دانشجو:

                 نمره         15آزمون پایان ترم: نمره                         3آزمون میان ترم: نمره                      2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 
  یرد.درس قرار میگ

  
  قوانین درس:سیاست ها و 

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.
  

  منابع:

  . درسنامه طب پیشگیري و پزشکی اجتماعی، شیریاك، آخرین انتشار1

  . اصول ژنتیک زشکی، نوري دلوئی، آخرین انتشار2
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
1  14/11/98  16-14  خانم عزیزي  تعاریف و تاریخچه ژنتیک 

2  21/11/98  16-14  خانم عزیزي  ساختمان سلول و سلول هاي جنسی 

3  28/11/98  16-14  خانم عزیزي  تکامل جنین و ناهنجاري هاي جنینی 

4  5/12/98  16-14  خانم عزیزي قوانین وراثت، ژن ها، ژنوتیپ و فنوتیپ 

5  12/12/98  16-14 -اختالالت کروموزومی (بیماري هاي مربوط به کروموزوم هاي جنسی 
 اختالالت مربوط به کروموزوم هاي اوتوزومال)

 خانم عزیزي

6  19/12/98  16-14  خانم عزیزي  بیماري هاي مندلی 

7  26/12/98  16-14  خانم عزیزي  ژنوزوموپاتی و بیماري هاي متابولیک 

8  18/1/99  16-14 ، -RH-، سیستم رزوسABOابمونولوژیک و گروه هاي خونی (سیستم،  
  اریتروبالستوز جنینی)

 خانم عزیزي

9  25/1/99  16-14  خانم عزیزي  آزمون میان ترم 

10  1/2/99  16-14  خانم عزیزي  اختالالت چندعاملی 

11  8/2/99  16-14 و  نقش استعداد ژنتیک در اختالالت شایع (سرطان ها، بیماري هاي قلب 
  عروق، دیابت، اختالالت مغزي و...)

 خانم عزیزي

12  15/2/99  16-14  خانم عزیزي  ژنتیک جمعیت 

13  22/2/99  16-14 اقدامات پیشگیري و اجتماعی: اقداماتی که براي ارتقاء سالمتی صورت  
گرفته: نیک زادگی منفی و مثبت اصالح نژاد، مشاوره ژنتیک، یشگیري از 

  پرخطر و ازدواج در سنین باالازدواج هاي فامیلی 

 خانم عزیزي

14  29/2/99  16-14  خانم عزیزي  اقدامات پیشگیري و اجتماعی: محافظت اختصاصی 

15  5/3/99  16-14  خانم عزیزي  تعطیلی رسمی 

16  12/3/99  16-14 اقدامات پیشگیري و اجتماعی: تشخیص به موقع و درمان: تعیین حاملین  
غربالگري نوزادان تازه متولد شده و تشخیص  ژنتیک، تشخیص قبل از تولد،

  بیماران قبل از ظهور و عالئم بالینی

 خانم عزیزي

17  19/3/99  16-14 اقدامات پیشگیري و اجتماعی: پیشگیري و تمان بخشی در بیماري هاي  
  ژنتیک

 خانم عزیزي

  
  

 


