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تسوِ تؼالی 

  داًطگاُ آصاد اسالهی ٍاحذ تجٌَسد 

 
 ..…………  course planعزح  دٍرُ  تزهی 

 

 1398ًیوسبل تحصیلی اٍل          *.      صًتیک ٍ ایوٌَلَصی                                            :ًبم درس

کبرضٌبسی پزستبری : رضتِ ٍ هقغع تحصیلی                     *. هبهبیی                                    -   پزستبری: داًطکذُ

 فیشیَلَصی :درس پیطٌیبس                                                                         (1.5تئَری+ عولی 0.5 )2   :تعذاد ٍاحذ* 

:        رٍس ٍ سبعت ثزگشاری * 

پزستبری :  گزٍُ آهَسضی...                                               *.کالس ضوبرُ : هحل ثزگشاری  *. 

یبسز پٌبّی -ًبّیذ رخطی:  ًبم هذرسیي

:   رٍسّبی توبس ثب هسئَل درس                                    (صًتیک)ًبّیذ رخطی  :    ًبم هسٍَل درس

 .... 09155854553: .......، تلفي: ..........................آدرس دفتز

 nahid.rakhsh52@gmail.comپست الکتزًٍیک 

ضٌاخت قَاًیي ًقض - آضٌایی تا قَاًیي هٌذلی ٍ هسائل آى تا تکیِ تش تظاّشات تالیٌی : ثب تَجِ ثِ سزفصل: ّذف کلی درس

ضٌاخت سٍش ّای -  (سیتَطًتیک)ضٌاخت ًاٌّجاسیْای کشٍهَصٍهی ضایغ ٍ تجضیِ کشٍهَصٍهی - کٌٌذُ هٌذل ٍ تیواسی ّای ٍاتستِ

- ًحَُ تَاسث تیواسی ّای خًَی ٍ ػلت اتتال تِ آى-  توایض تیي ػَاهل طًتیکی ٍ هحیطی دس سشطاى– PNDتْاجوی ٍ غیش تْاجوی 

 تِ جْت تطخیص هَلکَلی تیواسی ّای طًتیکی DNAاستخشاج - ًحَُ اًجام هطاٍسُ طًتیک 

: اّذاف اختصبصی

:  اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبضٌذ

ثب تَجِ ثِ عالئن ٍ تظبّز ثیوبری، ثیوبری ّبی صًتیکی را دستِ ثٌذی کٌذ، ًحَُ تَارث آى ّب را تطخیص دّذ ٍ قبدر ثِ  -1

تزسین، تجشیِ ٍ تحلیل دٍدهبًِ صًتیکی فزد ثیوبر ثَدُ ٍ در ًْبیت ضزیت ّوخًَی ٍ ضزیت خَیطبًٍذی در اسدٍاج 

 .ّبی ّوخَى را هحبسجِ ًوبیذ

 .تَارث ثیوبری ّبی چٌذ عبهلی کِ اس قَاًیي سٌتی هٌذلی تجعیت ًویکٌذ را ثزضوبرد -2

قبدر ثِ تطخیص ٍ توبیش ثیي ثیوبری ّبی صًتیکی ٍ صزفب هبدرسادی ثبضذ ٍ دالیل اثتال ثیوبر ثِ ًبٌّجبری ّبی آضکبر را  -3

 .تجشیِ ٍ تحلیل کٌذ

 .هتذ ّبی تطخیص هَلکَلی ٍ الشام ثِ هَقع اجزای آًْب را ثزای ّز ثیوبری صًتیکی ثذاًذ -4

 . گشارش کبریَتبیپ ثیوبر را تفسیز کٌذ -5

 .را ثیبى کٌذ (تْبجوی ٍ غیز تْبجوی)توبم اثشارّبی تطخیص قجل اس تَلذ ٍ ضزٍرت اًجبم ثِ هَقع تطخیص ّب  -6

 .صى ّبی دخیل در سزعبى را ثیبى کزدُ ٍ دالیل ثزٍس سزعبى ّبی خبًَادگی ٍ عَاهل ایجبد سزعبى را ًبم ثجزد -7

 .صًتیک ثیوبری ّبی خًَی را ثطٌبسذ ٍ راّْبی درهبًی هٌبست آًْب را ثذاًذ -8

 .اجزای هطبٍرُ صًتیک ٍ تزسین ضجزُ ًبهِ هطبٍرُ خَاّبى ٍ تفسیز ٍ تَضیح آى -9

ثعضی اس ثیوبری ّبی صًتیکی ثبضذ؛ ٍ ضزٍرت   صًَهیک اس ثبفت اًسبًی جْت تطخیص هَلکَلیDNAقبدر ثِ استخزاج  -10

اًجبم آسهبیص ّبی صًتیک هَلکَلی ثزای تطخیص ثیوبری ثِ جْت تطخیص پیص اس تَلذ ًَساداى هجتال ثِ ثیوبری 

 .صًتیکی غیز قبثل درهبى را ثذاًذ
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  Power pointسخٌزاًی ٍ ًوبیص اسالیذ ثَسیلِ کبهپیَتز ثب استفبدُ اس ثزًبهِ : ضیَُ تذریس

  ثب استفبدُ اس اسالیذ هجتٌی ثز هتي کتت رفزًس 

ارائِ اسالیذ ّب ثِ داًطجَ در پبیبى ّز فصل ٍ تبکیذ ثز هغبلعِ کتبة ٍ اسالیذّب  

 

 :ًحَُ ارسضیبثی داًطجَ

 ارائِ هسبئل صًتیک ٍ کالس حل هسئلِ ٍ تطَیق داًطجَ ثزای حل آًْب در کالس ٍ تطزیح دٍدهبًِ ّب ثزای کالس -1

 ضزکت در پزسص ٍ پبسخ کالسی ٍ داضتي حضَر پَیب  -2

ثزگشاری اهتحبى هیبى تزم ٍ پبیبى تزم ثِ صَرت سَاالت چْبر گشیٌِ ای، اًتخبة جوالت صحیح، تطزیحی ثب پبسخ کَتبُ  -3

 

 

.  جلسِ تبخیز حضَر در کالس یک جلسِ غیجت هحبسجِ هی ضَد4 ثِ اساء ّز : هقزرات ٍ ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًطجَ

. غیجت غیز هَجِ ثیص اس حذ هجبس ثِ آهَسش گشارش هیطَد

 

 : ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ

.  حل هسئلِ صًتیک ثز اسبس تظبّزات ثبلیٌی ٍ هحبسجِ ضزیت ّوخًَی ٍ ضزیت خَیطبًٍذی ثعذ اس رسن دٍدهبًِ -1

ثب تَجِ ثِ ثَدجِ ثٌذی سهبًی تزم، کٌفزاًس ٍ تحلیل هقبلِ هزثَط ثِ یکی اس سزفصل ّب تَسظ دٍ ًفز اس داًطجَیبى ثِ  -2

 عَر دلخَاُ

حضَر فعبل ٍ هطبرکت در کالس درس  -3

 

: ---  تبریخ اهتحبى هیبى تزم* 

:      ...... تبریخ اهتحبى پبیبى تزم

 : سبیز تذکزّبی هْن ثزای داًطجَیبى* 

.  حضَر فعبل در کالس ٍ هطبرکت در پزسص ٍ پبسخ اس اّویت ثزخَردار است

 

 : یهٌبثع اصل

  و ترجمه دکتر یوسف شفقتی  Helen M. Kingston اس "الفجبی صًتیک پشضکی"

مترجم دکتر محمد تقی اکبری اصول ژنتیک پزشکی امری، 

 

 

: هٌبثع ثزای یبفتي هقبلِ ٍ سبیز اعالعبت هفیذ

  NCBIسبیت 
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..... جذٍل سهبى ثٌذی ثزًبهِ درسی 

  

آهادگی الصم / هالحظات هذسس ػٌَاى ساػت سٍص 

داًطجَیاى قثل اص ضشٍع کالس 

هقذهِ ای تش اّویت ضٌاخت تیواسی ّای طًتیکی ٍ فشاٍاًی آى   ّفتِ اٍل 

الگَی تَاسث اتَصٍهال هغلَب ٍ غالة ٍ خطشّای طًتیکی آى، تیاى 

هتغیش یک طى ٍ هیضاى ًفَر پزیشی آى ٍ تیاى تیواسی ّای ضایغ 

 اتَصٍهی ٍ ساّْای ضٌاخت آًْا تش اساس ضجشُ ًاهِ

 ًاّیذ سخطی 

الگَی تَاسث تیواسی ّای ٍاتستِ تِ جٌس ٍ َّالًذسیک ٍ تیاى  ّفتِ دٍم 

تیواسی ّای ضایغ  

 ًاّیذ سخطی 

هؼیاسّای تطخیص یک صفت . تَاسث غیش سٌتی تیواسی ّا ّفتِ سَم 

هیتَکٌذسیاتی، ًقص پزیشی طًَهی، دیضٍهی تک ٍالذیٌی ٍ 

.  تیاى ًحَُ تِ اسث سسیذى آًْاٍ هَصائیسن 

 اسائِ هسایل ٍساثت هٌذلی ٍ غیش سٌتی

 ًاّیذ سخطی 

 حل هسائل هشتَط تِ الگَّای ٍساثت هٌذلی ٍ ًاقض هٌذل؛   ّفتِ چْاسم

اتَصٍهی ٍ جٌسی، هَصائیسن، تیواسی ّای کشٍهَصٍهی ضایغ 

 کایوشا 

  ًاّیذ سخطی

ّفتِ پٌجن 

 (عولی)

هطاٍسُ طًتیک تش اساس پشسطٌاهِ تٌظین ضذُ کطَسی، ًحَُ  

گشفتي اطالػات اص هطاٍسُ خَاُ، آضٌایی تا ػالئن اختصاسی تشای 

سسن ضجشُ ًاهِ، تَصیف ٍ تفسیش ضجشُ ًاهِ ٍ تؼییي الگَی 

ٍساثتی، تخویي هیضاى خطش تِ اسث سسیذى آلل هؼیَب اص جذ 

هطتشک تِ فشصًذاى دس اصدٍاج ّای ّوخَى ٍ هحاسثِ ضشیة 

خَیطاًٍذی ٍ ّوخًَی  

  ًاّیذ سخطی

تجضیِ کشٍهَصٍهی ٍ سٍش ّای هطالؼِ کشٍهَصٍم ّا : سیتَطًتیک  ّفتِ ضطن

تا سٍش قذیوی تشای خَاًذى ٍ تفسیش کاسیَتیپ ٍ ًحَُ اجشای 

، دستِ تٌذی اًَاع کشٍهَصٍم، FISHسٍش ّای جذیذ هاًٌذ 

 (تؼذاد ٍ ًاٌّجاسی ّای ساختاسی)اختالالت کشٍهَصٍهی 

  ًاّیذ سخطی

اختالالت کشٍهَصٍهی دس تشٍص تیواسی ّای خًَی ٍ ًحَُ ٍساثت   ّفتِ ّفتن

، دسهاى ٍ کٌتشل تیواسی، اّویت هطاٍسُ طًتیک دس اداسُ آًْا

تیواسی 

  ًاّیذ سخطی

، پشٍتَاًکَطى ّا ٍ (طًتیکی- هحیطی)دستِ تٌذی اًَاع سشطاى ّا   ّفتِ ّطتن

، ضٌاخت P53اًکَطى ّا ٍ هکاًیسن ػول آًْا، ًقص طى 

اّویت . سشطاًْای طًتیکی ٍ طى ّای هْن دخیل دس تشٍص تَهَس

هطاٍسُ طًتیک دس کٌتشل سشطاى ّای فاهیلی 

  ًاّیذ سخطی

اثش تطخیص قثل اص صایواى تش سٍی اداسُ تیواسی ّای طًتیک ٍ   ّفتِ ًْن

 استفادُ دسست ٍ تِ هَقغ اص اتضاسّای تطخیصی

  ًاّیذ سخطی

ّفتِ دّن 

 (عولی)

 طًَهیک اص خَى تاصُ تا استفادُ اص کیت ّای DNAاستخشاج  

، تَضیح کلیِ هشاحل استخشاج ٍ لضٍم ٍ ػلت DNAاستخشاج 

. استفادُ اص هَاد ضیویایی هَجَد دس کیت ٍ ًقص کلیذی ّش کذام

 خالص دس تطخیص ّای هَلکَلی  DNAاّویت استخشاج 

  ًاّیذ سخطی

 


