
 هب انم خدا 
 

میلیمعاونت آموزشی  و تحصیالت تک  
 

 یدانشکده روانشناسی و علوم رتبیت 

   فرم: کد

 
 

 گروه آموزشی:
 عنوان درس:

                                           اصول ژنتیک و مشاوره ژنتیک 

 تحصیلی:  مقطع

   کارشناسی ارشد

  تحصیلی: رشته

        استثناییروانشناسی و اموزش کودکان 

 سایر توضیحات:  یش نیاز:پ عملی:                 2:               نظری: تعداد واحد

 هدف کلی درس:
 

 :درس اهداف ویژه) رفتاری(

  ژنتیک انسانی و اصول توارث

  علل توارثی عقب ماندگیهای ذهنی

  مطالعه عقب ماندگیها و تشخیص آنها

  مشاوره ژنتیکی

  مورد تازه های ژنتیک عقب ماندگیهابحث در 

 

 مطالب بندی ارائهجدول زمان

 

شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

ژنتیتتد     و تتتیری   اهمیتت  1جلسه 
 پزشکی

خیستتتهی  -و ار  استتی   به عنوان DNA-مندل گ کو 
 ژنتید پزشکی

پیو  پون  بی پ سش 
 و پیسخ

  بیین ژن -ک وموزوم -همینندسیزی-DNA -سلول مولکولی و ار اسی  سلولی و  2جلسه 

مین ان ی  ک وموزوم هی و تقسیم سلولی 3جلسه  هی و ستتتیخت نیلیز  -ک وموزوم   – وشتتت یی ا
 علل ایجی  نیهنجی ی ک وموزومی -سیتوژنتید مولکولی

 

نیهنجی ی -نیهنجی ی هیی ک وموزوم اتوزوم  -میزان ب وز اختالالت ک وموزومی 4جلسه 
 هیی ک وموزوم جنسی

 

  مکینیسم ایجی  -انواع ج ش ج ش 5جلسه 

   و ار  مغلوب-و ار  غیلب-و ار  مندلی الهوهیی توا ث 6جلسه 

  الل هیی چندگینه و و ار  پیچید -و ار  وابسته به جنس  الهوهیی توا ث  7جلسه 

شییع ، ژنتید  8جلسه  ند چبیمی ی هیی 
 عیملی و چند ژنی

مطیلعیت -مطیلعیت خینوا گی و  و قلویی -حسیسی  ژنتیکی
 پیوستهی چند شکلی

 

نیهنجی ی می  زا ی و ستتتند وم  9جلسه 
هیی  نیتوانی  بد  یختی و  هیی 

 یی  گی ی

 -عوامل محیطی - الیل ژنتیکی-میزان ب وز -طبقه بندی
 نیتوانی یی گی ی

 

صب  بیمی ی هیی تد ژنی  10جلسه  سی-شنیختینیهنجی ی ع ست وفی -اتیک هموگلو  - ی
 اختالالت شنوایی -یپیت نویب

 

پیوستهی   -پلی مو فیسم-محیسبه خط -ف اوانی اللی  یجمع دیژنت 11جلسه 
 مداخله پزشکی و اجتمیعی  -ژنتیکی

 

 -ژنتید ایمنی 12جلسه 
 ژنتید س طین

  انکوژن و ژن یی ف ونشینند  تومو  -ایمنی ژنتید سیستم 

 فرم طرح درس
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   کی ب  هی و اصول اخالقی -مشیو   ژنتید مشیو   ژنتید 13جلسه 

هیی توا ث غ بیله ی بیمی ی هیی ژنتیکی 14جلسه  بیله ی    انواع الهو ظیت اخالقی -غ   -مالح
 غ بیله ی جمعی 

 

فی میکو ژنتید، پزشکی شخصی  15جلسه 
 و   مین بیمی ی ژنتید

 -پزشتتتکی شتتتخصتتتی –تنوع ژنتیکی  -فی میکو ژنتید
 سلول یی بنیی ی

 

ازمییشتتتیت ژنتید    عقب میندگی  -توا ث عقب میندگی توا ث عقب میندگی 16جلسه 
 ب  سی  وش یی نوین  -ذهنی

 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 

 نوع ارزشیابی:
 کوئیز بی امتحین فیینیل

 فهرست منابع:
 اصول ژنتید پزشکی ام ی

 تیمپسون ی   پزشک دیژنت
 


