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: ّذف کلی

 هطبلعِ پذیذُ تَارث در ظطح خبًَادُ ٍ جوعیت

:  ؼرح درض

ّب، ظیتَشًتیک ٍ اظبض هَلکَلی ٍ ثیَؼیویبیی ثیوبریْبی شًتیکی جٌعی ٍ غیر جٌعی ّب ٍ کرٍهَزٍمفراگیری ظبختوبى ٍ عولکرد شى

 

( جْت ّر جلعِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلعبت ا

 پسؼکیکبرثردی ٍ ثبلیٌی شًتیک کبرثرد آى در علَم پسؼکی ، اّویت ٍک شًتی تبریخچِ علنآؼٌبیی داًؽجَ ثب -1

اـَل شًتیکی  ٍ قَاًیي هٌذل  ،اًعبى در  شًتیکی اختالالتدظتِ ثٌذی  ،اـطالحبت ٍ تعبریف رایج در شًتیک -2

ٍ غیر شًتیکی شًتیکی از تؽخیؿ ثیوبری ّبی ارثی 

ٍ ظبختوبى کرٍهَزٍم   DNAثب ظبختبرهلکَل آؼٌبیی ظبختوبى،  ٍظیفِ ٍ ًقػ  شى، تؽبثْبت ٍ  -3

ٍ غیر شًتیکی  ًَیي ٍ کبرثرد آًْب در تؽخیؿ ثیوبری ّبی شًتیکی ،ی شًتیک رایج تکٌیک ّبیؼٌبخت   -4

 هقبیعِ اظپرهبتَشًس ٍ اٍشًس در اًعبى ، (کبّػ کرٍهَزٍهی)هیتَز ٍ هیَزظیکل حیبتی ظلَل،هراحل تقعین -5

  گ اٍرٍ،اپیعتبزی ، لیٌکبش ٍ کراظیي

هَتبظیَى ٍ هکبًیعن پیذایػ آى ، ترهین در زهبى ّوبًٌذ ظبزی ٍ ثعذ از آى  -6

 ّا ٍ تَارث هیتَکٌذریاییآضٌایی تا ّوَگلَتیٌَپاتی -7

ٍ ایوًََشًتیک ،   شًتیک ظرطبى  -8

شى درهبًی  ّبی کٌترل ٍ تٌظین ثیبى شى ٍ رًٍَیعی، اختالفبت شًتیکی پرٍکبریَت ّب ٍ یَکبریَت ّب، هکبًیعن -9

 ٍ  شًتیک ظلَل ّبی ثٌیبدی

الگَی تَارث ،درپیذایػ ثیوبری ّبی شًتیکی  Penetrationٍ ًقػ    expressionچگًَگی ٍ هکبًیعن -10 

ٍ ترظین ؼجرُ ًبهِ ّترٍشًیتی  ،ّباظبض هَلکَلی ٍ ثیَؼیویبیی ثیوبریغیر کالظیک ، تک شًی 

اریْبی شًتیکی اتَزٍهی غبلت اـَل تَارث ـفبت اتَزٍهی غبلت ، فْرظت ثین-11

، شًتیک  اـَل تَارث ـفبت اتَزٍهی هغلَة ، ثیوبری ّبی هْن شًتیکی هغلَة ،ّن خًَی ٍ ازدٍاج فبهیلی -12

  ،جوعیت

جٌط، فْرظت ثیوبریْبی هْن شًتیکی ٍاثعتِ ثِ جٌط ٍ شى ّبی هَثر از جٌط  ثِ ٍاثعتِ اـَل تَارث ـفبت-13

ٍ هحذٍد ثِ جٌط 

 X  ٍY دٍ قَلَّب، جٌعیت فرد ٍ ًقػ کرٍهَزٍم ّبی ،  ی تَارث چٌذ عبهلیؼیَُ آؼٌبیی ثب -14

ظیتَشًتیک ٍاـَل تْیِ کبریَتیپ ٍ اًَاع ًبٌّجبری ّبی کرٍهَزٍهی در اًعبى -15

 ّبی شًتیکی غرثبلگری، تؽخیؿ پیػ ٍ پط از تَلذ ثیوبری ّبی شًتیکیرٍغهؽبٍرُ شًتیک ، اـَل  -16
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: فکیک اّذاف کلی ّر جلعِاّذاف ٍیصُ ثِ ت

 جلسه اول

 : هدف کلی
 پسؼکیکبرثردی ٍ ثبلیٌی شًتیک شًتیک ٍکبرثرد آى در علَم پسؼکی ، اّویت  تبریخچِ علن آؼٌبیی داًؽجَ  ثب

 :اهداف ویژه

 : دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ
 تاسیخچِ ٍ رایگاُ طًتیک دس ػلَم تـشی سا تذاًذ 

  یک سا تذاًذگشایؾ ّای هختلف طًت 

 کاستشد طًتیک  دسػلَم پضؿکی ٍ تخلَف دس پضؿکی سا تذاًذ 

 اّویت تیواسی ّای طًتیکی سا دس تیي تیواسی ّای اًؼاًی تذاًذ 

 رایگاُ ٍ کاستشد تکٌیک ّای طًتیکی دس تـخیق تیواسی ّای طًتیکی ٍ غیش طًتیکی سا تذاًذ 

 :جلسه دوم

در  اًعبى، قَاًیي هٌذل ٍ  شًتیکی اختالالتدظتِ ثٌذی  ،اـطالحبت ٍ تعبریف رایج در شًتیک  :هدف کلی

اـَل شًتیکی  تؽخیؿ ثیوبری ّبی ارثی ٍ شًتیکی  

 :اهداف ویژه

 : دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

  تَضیح دّذاكغالحات سایذ ٍ پایِ ای طًتیکی سا  

 تؼاسیف ٍ اكغالحات طًتیکی سا تا رکش هخال تَضیح دّذ 

  هفَْم طًتیک هٌذلی سا ػٌَاى کٌذهغالؼات هٌذل ٍ 

 قَاًیي هٌذل سا تذاًذ 

  اػتخٌائات ٍ ًقض قَاًیي هٌذل دس حَصُ تیواسی ّا سا تذاًذ 

 تَاًایی حل هؼائل هشتثظ تا قَاًیي هٌذل سا داؿتِ تاؿذ 



 اًَاع تیواسی ّای طًتیکی سا عثقِ تٌذی ًوایذ 

 یکی سا تا ًوَداس ًـاى دّذصهاى تشٍص ٍ دسكذ هثتالیاى ّش دػتِ اص تیواسی ّای طًت 

 قادس تِ تـخیق تیواسی طًتیکی اص اسحی سا تاؿذ 

 قادس تِ ؿٌاػایی تیواسی طًتیکی ٍ یا اسحی اص غیش طًتیکی تاؿذ 

 :سومجلسه 
 ٍ ظبختوبى کرٍهَزٍم DNAظبختوبى،  ٍظیفِ ٍ ًقػ  شى، تؽبثْبت ٍ آؼٌبیی ثب ظبختبرهلکَل 

 :اّذاف ٍیظُ

 : ایذ قادس تاؿذدس پایاى رلؼِ داًـزَ ب 

 اًَاع ؿیَُ ّای تَاسث سا ًام تثشد 

 ػاختواًی کلیات  DNA ٍ  RNA ًوایذ تـشیح سا 

 هشاحل تؼتِ تٌذی، تـکیل ٍ ػاختاس کشٍهَصٍم سا ؿشح دّذ 

 ػاختاس کشٍهاتیي ٍ کشٍهَصٍم سا تَكیف ًوایذ 

 ّا دس طًَم اًؼاى آؿٌا گشددتا تَصیغ طى 

 5، ، ایٌتشٍى، اگضٍىتخؾ ّای هختلف یک طى ؿاهل پشٍهَتش’UTR  ٍ3’UTR  سا ؿشح

 دّذ

 ّا سا تِ لحاػ ػولکشدی تَضیح دّذاًَاع هختلف طى 

 چهارم جلسه 

 :هدف کلی
 ؼٌبخت تکٌیک ّبی رایج شًتیکی ، ًَیي ٍ کبرثرد آًْب در تؽخیؿ ثیوبری ّبی شًتیکی ٍ غیر شًتیکی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 ػتقین ٍ غیش هؼتقین کاتشد مRFLP دس تـخیق تیواسی ّای صًتیکی سا تَضیح دّذ 

  کاستشدDNA Markers دس پضؿکی قاًًَی ٍ تـخیق َّیت ٍ اتَت سا تذاًذ 



  تا سٍؽ کلَى ػاصیDNA  ُآؿٌا ؿَدٍ کاستذ آًضین ّای هحذٍدکٌٌذ 

  ّای سٍؽاًَاع تا PCR  هاًٌذARMS-PCR,GAP-PCR  آؿٌا ؿَد 

  کاستشدّای سٍؽPCR سا فشا تگیشد تیواسی ّای طًتیکی ٍ غیش طًتیکی دس تـخیق 

  تا سٍؽMLPA آؿٌا ؿَد ٍ کاستشدّای آى سا دس تـخیق تذاًذ 

 ّای طًتیکی ّای ًَیي تـخیق تیواسیتا سٍؽ(هاًٌذArray CGH  ٍNGS )آؿٌا ؿَد 

 پنجن جلسه 

 :هدف کلی
، هقبیعِ اظپرهبتَشًس ٍ اٍشًس در اًعبى ( یکبّػ کرٍهَزٍم)ظیکل حیبتی ظلَل،هراحل تقعین هیتَز ٍ هیَز

 ،اپیعتبزی ، لیٌکبش ٍ کراظیٌگ اٍر
 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ
 

 چشخِ ػلَلی ٍ هشاحل آى سا تَضیح دّذ 

 هشاحل ایٌتشفاص ٍ تقؼین سا تا ّن هقایؼِ کٌذ 

 هشاحل تقؼین هیتَص ٍ ػولکشد ّش قؼوت سا تا ؿکل ًوایؾ دّذ 

 هشاحل تقؼین هیَص ٍ ػولکشد ّش قؼوت سا تا ؿکل ًوایؾ دّذ 

 هشاحل تقؼین هیتَص ٍ هیَص سا تا ّن هقایؼِ کٌذ 

  اص دیذگاُ طًتیکی تَضیح دّذهشاحل اػپشهاتَطًض ٍ اٍطًض سا 

 هشاحل اػپشهاتَطًض ٍ اٍطًض سا اص دیذگاُ ٍقَع رْؾ طًی دس رٌیي هقایؼِ کٌذ 

  اص دیذگاُ ٍقَع اختالل کشٍهَصٍهی دس رٌیي هقایؼِ کٌذهشاحل اػپشهاتَطًض ٍ اٍطًض سا 

 احتوال ٍقَع رْؾ دس عی هشاحل اػپشهاتَطًض سا تا تَرِ تِ ػي هشد هحاػثِ ًوایذ 



 صهاى ٍقَع کشاػیٌگ اٍس دس عی تقؼین هیَص سا تذاًذ 

 لیٌکاط ٍ کشاػیٌگ اٍس سا تَضیح دّذ 

 هفَْم اپیؼتاصی سا تذاًذ 

 ل تٌَع طًتیکی دس فشصًذ سا ؿشح دّذساتغِ کشاػیٌگ اٍس ٍ احتوا 

 ٍ تا ًوَداس ًـاى دّذطًض سا ٍاختالل کشٍهَصٍهی دس هشاحل اٍ احتوالاستثاط تیي ػي هادس 

 ششن جلسه 

 :هدف کلی
هَتبظیَى ٍ هکبًیعن پیذایػ آى ، ترهین در زهبى ّوبًٌذ ظبزی ٍ ثعذ از آى 

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ
 

 سا عثقِ تٌذی کٌذ رْؾ ّا ٍاع هختلف اى 

 هفَْم رْؾ سا تَضیح دّذ 

 قادس تِ ًاهگزاسی رْؾ ّا اص عشیق  اكَل ػلوی تاؿذ 

 ػَاهل رْؾ صا سا تـٌاػذ 

 تفاٍت رْؾ ٍ چٌذؿکلی سا تیاى کٌذ 

 اًَاع هکاًیؼن ّای تشهیوی سا عثقِ تٌذی ًوایذ 

 تشهین دس صهاى ّواًٌذػاصی سا تَضیح دّذ 

 ّواًٌذػاصی سا تَضیح دّذ تشهین  تؼذ اص 

 هفتن جلسه 

 :هدف کلی

 ٍ تَاسث هیتَکٌذسیایی ّاآؿٌایی تا ّوَگلَتیٌَپاتی



  

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ
 ساختار ّوَگلَتیي را تطریح کٌذ 

 ساختار زًجیرُ گلَتیٌی را تیاى کٌذ 

 ساختار شى گلَتیي را تَصیف کٌذ 

 ّای اًساًی را تیاى کٌذٍتیياًَاع هختلف ّوَگل 

 اساس تیواری تاالسوی آلفا را ضرح دّذ 

 اساس تیواری تاالسوی تتا را ضرح دّذ 

 اساس تیواری کن خًَی داسی ضکل را ضرح دّذ 

  دلیل تاال تَدى احتوال ٍقَع جْص درDNA هیتَکٌذریایی را تذاًذ 

 ی تطخیص دّذتفاٍت الگَی تَارث تیواری هیتَکٌذریایی را از تک شًی ّستِ ا 

 هشتن جلسه 

  شًتیک ظرطبى ٍ ایوًََشًتیک -:هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 ٍ دس ایزاد ػشعاى تاؿذ هحیغیقادس تِ توایض فاکتَسّای طًتیکی 

 اػتؼذادّای تَاسحی دس ػشعاى ّای خاًَادگی سایذ سا تذاًذ 

  ِتٌذی ًوایذطى ّای دخیل دس ایزاد ػشعاى سا عثق 

 اًکَطى ّا ٍ پشٍتَاًکَطى ّا سا تَضیح دّذ 

  دس هْاس تَهَسسا تذاًذًقؾ طى ّای ػشکَتگش تَهَس 

   طى ّای دخیل دس تشهین ًحَُ احش رْؾ دس طى ّای ػشکَتگش تَهَس ،پشٍتَاًکَطى ّا ٍ

DNA سا تَضیح دّذ. 

 ساتغِ طى ّا ٍ ػیؼتن ایوٌی سا تذاًذ 

  گیشًذُ ّای ػلَل  ایوٌَگلَتیي ّاػاخت  طى ّای دخیل دسًحَُ تاصآسایی ٍT تَضیح  سا



 دّذ

 تَاسث گشٍُ ّای اكلی خَى سا تذاًذ 

  تَاسث اسّاؽ خَى ٍػیؼتنHLA  سا تذاًذ 

 ّای ایزاد تٌَع دس آًتی تادی ّا سا ػٌَاى کٌذسٍؽ 

 ّای ًقق ایوٌی اسحی سا رکش کٌذّای هْن تیواسیهخال  

 نهن جلسه 

رل ٍ تٌظین ثیبى شى ٍ رًٍَیعی، اختالفبت شًتیکی پرٍکبریَت ّب ٍ یَکبریَت ّب، هکبًیعوْبی کٌت :هدف کلی

 شى درهبًی ٍ شًتیک ظلَل ّبی ثٌیبدی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 هشاحل سًٍَیؼی ٍ ػَاهل هَحش دس تٌظین ّش هشحلِ سا تذاًذ 

 س سًٍَیؼی ٍ ّواًٌذ ػاصی سا تذاًذتفاٍت طًتیکی پشٍکاسیَت ّا ٍ یَکاسیَت ّا اص ًؼ 

 تفاٍت تٌظین تیاى طى دس پشٍکاسیَت ّا ٍ یَکاسیَت ّا تَضیح دّذ 

 هشاحل تٌظین تیاى طى دس ػیؼتن یَکاسیَتی سا تذاًذ 

 دلیل تَلیذ هحلَالت هتفاٍت اص یک طى ٍاحذ سا تَضیح دّذ 

  هشاحل ٍیشایؾRNA اٍلیِ ٍ اػپالیؼیٌگ سا تذاًذ 

 ی سا ؿشح دّذاكَل کلی طى دسهاى 

 چٌذ تیواسی هٌاػة  تشای طى دسهاًی سا تـٌاػذ 

  پتاًؼیل ّای دسهاًی ػلَل ّای تٌیادی سا تذاًذهاسکشّای طًتیکی اختلاكی دس ػلَل ّای

 تٌیادی سا تذاًذ



  کاستشد ٍکتَسّای ٍیشٍػی ٍ غیش ٍیشٍػی دس طى دسهاًی سا تذاًذهضایا ٍ هؼایة 

 

 دهن جلسه 

درپیذایػ ثیوبری ّبی شًتیکی  Penetrationٍ ًقػ    expressionیعن چگًَگی ٍ هکبى :هدف کلی

ٍ ترظین ؼجرُ ًبهِ ّترٍشًیتی  ،ّباظبض هَلکَلی ٍ ثیَؼیویبیی ثیوبریالگَی تَارث تک شًی غیر کالظیک ، ،

 

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 ٍهکاًیؼن هفَْم Variable expressivity هخال تَضیح دّذ سا تا رکش 

  هکاًیؼنهفَْم ٍ incomplete Penetrance  سا تا رکش هخال تَضیح دّذ 

  دس الگَی غیش کالػیک، اًَاع هَصائیؼن ٍ ػلل ایزادی سا تذاًذ 

  ،دس الگَی غیش کالػیکGenomic Imprinting  سا تا رکش هخال تَضیح دّذ 

  ،دس الگَی غیش کالػیکExpanded of triple repeat  سا تا رکش هخال تَضیح دّذ 

  اػاع هلکَلی ّش تیواسی سا تا تَرِ تِ ػلل ایزادی ، ًَع رْؾ ٍ الگَی تَاسحی تَضیح

 دّذ

 ًواد ّا ٍ ػالئن هختلف تکاس سفتِ دس ؿزشُ ًاهِ سا تـخیق دّذ 

  سا تشػین ًوایذاًَاع ؿزشُ ًاهِ تا الگَّای تَاسحی هتفاٍت 

 ٍ لکَػی ٍفٌَکپی سا تا رکش هخال تَضیح دّذ هفاّین پلیَتشٍپی، ّتشٍطًیتی اللی 

 یازدهن جلسه 

اـَل تَارث ـفبت اتَزٍهی غبلت ، فْرظت ثیوبریْبی شًتیکی اتَزٍهی غبلت  :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 ٍیظگی ّای تیواسی ّای طًتیکی تا الگَی تَاسحی غالة سا تَضیح دّذ 



  تذاًذ سااکخش هثتالیاى تِ تیواسی ّای اتَصٍهی غالة  دىّتشٍصیگَت تَػلت 

 ُّایی تا ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی غالة سا تـخیق دّذًاهِؿزش 

 سا تذاًذآى طى دسگیش ٍ ّای طًتیکی تا ؿیَُ تَاسث غالة اتَصٍهی هْوتشیي تیواسی 

 Founder effect  سا تا رکش هخال تَضیح دّذ 

 دوازدهن جلسه 

رث ـفبت اتَزٍهی هغلَة ، ثیوبری ّبی هْن شًتیکی هغلَة ،ّن خًَی ٍ ازدٍاج فبهیلی ، اـَل تَا :هدف کلی

  ّبآؼٌبیی ثب ّوَگلَثیٌَپبتی جوعیت،شًتیک 

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 ٍیظگی ّای تیواسی ّای طًتیکی تا الگَی تَاسحی هغلَب سا تَضیح دّذ 

 َب سا تذاًذؿیَُ تَاسث اتَصٍهی هغل 

 ُّایی تا ؿیَُ تَاسث اتَصٍهی هغلَب سا تـخیق دّذًاهِؿزش 

 ّای طًتیکی تا ؿیَُ تَاسث هغلَب اتَصٍهی سا تذاًذهْوتشیي تیواسی 

  سا کؼة کٌذ اتَصٍهی هغلَبتَاًایی تؼییي سیؼک دس ؿزشُ ًاهِ ّایی تا ؿیَُ تَاسث 

  فاهیلی سا تَضیح دّذػلت ؿیَع تاالتش تیواسی ّای اتَصهی هغلَب دس اصدٍاد 

 هؼائل هشتَط تِ تیواسی ّای اتَصٍهی هغلَب سا حل کٌذ 

 ؿٌاػایی ٍ چگًَگی غشتال گشی ًاقلیي تیواسی ّای اتَصٍهی هغلَب سا یاد تگیشد 

 طًتیک ٍ اًَاع رْؾ ّای تیواسی ّای هشتَط تِ ّوَگلَتیي تَیظُ تاالػوی ّا سا تذاًذ 

 سیزدهن جلسه 

ت ٍاثعتِ ثِ جٌط، فْرظت ثیوبریْبی هْن شًتیکی ٍاثعتِ ثِ جٌط ٍ شى ّبی اـَل تَارث ـفب :هدف کلی

هَثر از جٌط ٍ هحذٍد ثِ جٌط 

 :اهداف ویژه



 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

  ٍِیظگی ّای تیواسی ّای طًتیکی تا الگَی تَاسحی ٍاتؼتِ تX سا تَضیح دّذ 

  ٍاتؼتِ تِ ؿیَُ تَاسثX سا تذاًذ غالة 

 ٍُاتؼتِ تِ ّایی تا ؿیَُ تَاسث هًِاؿزشX سا تـخیق دّذ غالة 

 ٍاتؼتِ تِ ّای طًتیکی تا ؿیَُ هْوتشیي تیواسیX سا تذاًذ غالة 

  ٍاتؼتِ تِ ؿیَُ تَاسثX سا تذاًذ هغلَب 

 ٍُاتؼتِ تِ ّایی تا ؿیَُ تَاسث ًاهِؿزشX  سا تـخیق دّذهغلَب 

 ٍاتؼتِ تِ ّای طًتیکی تا ؿیَُ هْوتشیي تیواسیX سا تذاًذ هغلَب 

  ٍاتؼتِ تِ تَاًایی تؼییي سیؼک دس ؿزشُ ًاهِ ّایی تا ؿیَُ تَاسثX سا کؼة کٌذ هغلَب 

  ِػلت ؿیَع تاالتش تیواسی ّای ٍاتؼتِ تX دس رٌغ هزکش سا تذاًذ هغلَب 

  ِهؼائل هشتَط تِ تیواسی ّای ٍاتؼتِ تX سا حل کٌذ هغلَب 

  ّای ٍاتؼتِ تِ ؿٌاػایی ٍ چگًَگی غشتال گشی حاهلیي تیواسیX سا یاد تگیشد هغلَب 

 كفات ٍ تیواسی ّای هحذٍد تِ رٌغ سا تارکش هخال تَضیح دّذ 

 كفات ٍ تیواسی ّای هتاحشاص رٌغ سا تارکش هخال تَضیح دّذ 

 هفَْم تَاسث َّالًذسیک ٍ ؿزشُ ًاهِ ّای هشتثظ سا دسک کٌذ 

 چهاردهنجلسه 

 X  ٍY دٍ قَلَّب، جٌعیت فرد ٍ ًقػ کرٍهَزٍم ّبی ،  ی تَارث چٌذ عبهلیآؼٌبیی ثب ؼیَُ :هدف کلی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 ّای طًتیکی سا تِ خَتی دسک کٌذاّویت تَاسث چٌذ ػاهلی دس ًاٌّزاسی 



 تا هفَْم تَاسث چٌذ طًی آؿٌا گشدد 

 پیَػتِ سا تذاًذ-هفَْم كفات کوی 

 تَضیح دّذت پیچیذُ هٌحٌی تَصیغ ًشهال سا دس خلَف كفا 

 ًِاػتؼذاد سا تِ خَتی تـشیح کٌذ-الگَی آػتا 

  ّای هْن تا تَاسث چٌذػاهلی سا تـٌاػذتیواسی 

 اًَاع دٍقَلَّا سا  اص حیج طًتیکی ٍ ػلل ایزادی عثقِ تٌذی ًوایذ 

 صهیٌِ طًتیکی دٍقَلَصایی سا تَضیح دّذ 

 ػلت دٍقَلَی تِ ّن چؼثیذُ سا تذاًذ 

 سا تذاًذ ی دس تؼییي رٌؼیتػلل ٍ ػَاهل طًتیک  

 ًقؾ کشٍهَصٍم X ٍY دس تیواسی ّای طًتیکی ٍ تؼییي رٌؼیت سا تذاًذ 

  ًقؾ حزفAZF دس ًاتاسٍسی هشداى سا ؿشح دّذ 

  احش رْؾ دس طىSRY  سا تذاًذ 

 پانزدهنجلسه 

ظیتَشًتیک ٍاـَل تْیِ کبریَتیپ ٍ اًَاع ًبٌّجبری ّبی کرٍهَزٍهی در اًعبى  :هدف کلی

 ّبی شًتیکی غرثبلگری، تؽخیؿ پیػ ٍ پط از تَلذ ثیوبری ّبی شًتیکیهؽبٍرُ شًتیک ، رٍغٍل اؾ -16

 

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 اًَاع ػلَل ّا ٍ هؼایة ٍ هحاػي ّش کذام رْت کـت ػلَلی ٍ کاسیَتیپ سا تذاًذ 

  دًتشٍهش ٍ عَل تاصٍ سا تذاىتش اػاع هحل ػاکشٍهَصٍم ّای اًؼاًی ػتِ تٌذی داًَاع 

  تَضیح دّذّای هختلف کشٍهَصٍم سا ٍ قؼوت ػاختاس 



 تیاى کٌذّای هختلف تزضیِ ٍ تحلیل کشٍهَصٍهی سا سٍؽ 

 عثقِ تٌذی ًوایذّای ػاختاسی ٍ تؼذادی سا ًاٌّزاسی اًَاع 

 طگًَیّا،  ٍاهضاػف ؿذگیٍ یا  ّا، حزفراتزایی هاًٌذّای ػاختاسی ًاٌّزاسی ، 

 تـٌاػذهَصٍم حلقَی ٍ ایضٍکشٍهَصٍم سا کشٍ

 ّای ػذدی کشٍهَصٍهی سا ًام تثشداًَاع هختلف ًاٌّزاسی 

 تؼشیف ٍ ػلل ایزاد پلی پلَییذی سا تشؿواسد 

 آًیَپلَییذی سا تؼشیف کٌذ 

 ػلل ایزاد آًیَپلَییذی سا تیاى کٌذ 

 تایپ ٍ  ػلل ایزاد ، ػالئن تالیٌی،  کاسیَاتیَلَطی، ، ادٍاسدص ٍ پاتَ داٍى ّای مسٍدس ػٌذ

 سا تذاًذآى 

 ّای رٌؼی سا ػٌَاى کٌذهْن تشیي اختالالت تؼذادی کشٍهَصٍم 

 آى  ی، ػالئن تالیٌی،  کاسیَتایپ ٍ  ػلل ایزاداتیَلَطی، ٍ تشًش کالیي فلتشّای م سٍدس ػٌذ

 سا تذاًذ

  سا تَضیح دّذکایوشا ٍ هَصاییؼن ػلل ایزادی 

 شانزدهنجلسه 

ّبی شًتیکی غرثبلگری، تؽخیؿ پیػ ٍ پط از تَلذ ثیوبری ّبی شًتیک ، رٍغهؽبٍرُ اـَل  :هدف کلی

 شًتیکی

 :اهداف ویژه

 :دس پایاى رلؼِ داًـزَ تایذ قادس تاؿذ

 اكَل هـاٍسُ طًتیک ٍپیاهذّای هـاٍسُ ّای رْت داس ٍ غیش رْت داس سا تذاًذ 

 سٍؽ ّای آًالیض ؿزشُ ٍ تـخیق الگَی تَاسحی سا تذاًذ 



                                                                           خبًن دکتر زّرُ رحیوی:    ًبم ٍ اهضبی هذیر گرٍُ           دکتر  رضب علی ثخؽی    :ًبم ٍ اهضبی هذرض

: داًؽکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل

 :تبریخ ارظبل                                                                                            :    تبریخ ارظبل                       :                     تبریخ تحَیل

 

 ٍ هحاػثِ سیؼک تیواسی ّای طًتیکی دس اصدٍاد ّای خَیـاًٍذی سا  ضشیة ّوخًَی

 تذاًذ

  آؿٌا گشددتیواسی طًتیکی تا تؼییي خغش ٍقَع هزذد 

 سا تَضیح دّذ دس تیواسی ّای چٌذ ػاهلیهفَْم خغش ػَد تزشتی 

 :هٌاتغ

 پاًسدّنشًتیک پسضکی اهری، ٍیرایص اصَل 

 آخریي ٍیرایص-شًتیک در پسضکی تاهپسَى

 سخٌراًی، پرسص ٍ پاسخ کالسی :سرٍش تذری

 ، ٍیذیَ پرٍشکتَر، ٍایت ترد(پاٍرپَیٌت)اسالیذّای آهَزضی:ٍسایل آهَزضی

ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی  

ثر حعت )ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

( درـذ

ظبعت تبریخ  

سَال فردی ٍ یا جوؼی تِ کَئیس 

 صَرت تَضیحی

 در ساػت کالس تذٍى اػالم قثلی 1

زهاى آزهَى تر اساس  رم تآزهَى هیبى 

تَافق در کالس ٍ 

 چْارگسیٌِ ای

تر اساس ّواٌّگی در  5

 کالس ٍ اػالم تِ آهَزش

 

ترًاهِ هصَب   13 چْار گسیٌِ ایآزهَى پبیبى ترم 

 تقَین داًطگاّی

 

ارزیاتی ٍ یا پاسخ سَال از حضَر فعبل در کالض 

 هَضَػات جذیذ 

1   

 

: هقررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَ

 

در زهاى تذریس، تا تَجِ تِ ایٌکِ هطالة درسی تِ صَرت پیَستِ تذریس ضذُ ٍ ػوَها هطالة ّر جلسِ پیص ًیاز فْن حضَر تِ هَقغ در کالس ، رػایت ًظن ٍ اًضثاط 

 هطالة جلسات تؼذی است،  هطالؼِ هطالة ّر جلسِ ٍ آهادگی ترای  جلسِ تؼذی تسیار هفیذ هی تاضذ

 

 

 

 

 

 

 



 شًتیک  جذٍل زهبًجٌذی درض

دکتر رضب  علی ثخؽی  : هذرض ٍ هعَل درض                10لغبیت   8 ظبعت ؼٌجِ ّب ظِ:رٍز ٍ ظبعت جلعِ 

 موضوع استاد تاریخ جلسه

ضٌثِ  سِ 1

02/07/1398 

آؼٌبیی داًؽجَ ثب تبریخچِ علن شًتیک ٍکبرثرد آى در علَم پسؼکی ، اّویت  دکتر رضا ػلی تخطی

 کبرثردی ٍ ثبلیٌی شًتیک پسؼکی

ضٌثِ  سِ 2

09/07/1398 

اـطالحبت ٍ تعبریف رایج در شًتیک ، دظتِ ثٌذی اختالالت شًتیکی در  اًعبى، قَاًیي  دکتر رضا ػلی تخطی

هٌذل ٍ اـَل شًتیکی  تؽخیؿ ثیوبری ّبی ارثی از شًتیکی ٍ غیر شًتیکی 

ضٌثِ  سِ 3

16/07/1398 

ٍ  DNAظبختوبى،  ٍظیفِ ٍ ًقػ  شى، تؽبثْبت ٍ آؼٌبیی ثب ظبختبرهلکَل   دکتر رضا ػلی تخطی

 ظبختوبى کرٍهَزٍم 

ضٌثِ  سِ 4

23/07/1398 

کی ، ًَیي ٍ کبرثرد آًْب در تؽخیؿ ثیوبری ّبی ؼٌبخت تکٌیک ّبی رایج شًتی   دکتر رضا ػلی تخطی

 شًتیکی ٍ غیر شًتیکی

ضٌثِ  سِ 5

30/07/1398 

، هقبیعِ ( کبّػ کرٍهَزٍهی)ظیکل حیبتی ظلَل،هراحل تقعین هیتَز ٍ هیَز دکتر رضا ػلی تخطی

 اظپرهبتَشًس ٍ اٍشًس در اًعبى ،اپیعتبزی ، لیٌکبش ٍ کراظیٌگ اٍرٍ 

ضٌثِ  سِ 6

14/08/1398 

 هَتبظیَى ٍ هکبًیعن پیذایػ آى ، ترهین در زهبى ّوبًٌذ ظبزی ٍ ثعذ از آى  دکتر رضا ػلی تخطی

سِ ضٌثِ  7

21/08/1398 

دراًعبى، ظیعتن   Gene families ظبزهبى شًَم ّعتِ ای ظلَل اًعبى ،  دکتر رضا ػلی تخطی

 تَارث ظیتَپالظوی ٍ ظبختبر شًَم هیتَکٌذریبیی

سِ ضٌثِ  8

28/08/1398 

 شًتیک ظرطبى  ٍ ایوًََشًتیک ،   دکتر رضا ػلی تخطی

سِ ضٌثِ  9

05/09/1398 

هکبًیعوْبی کٌترل ٍ تٌظین ثیبى شى ٍ رًٍَیعی، اختالفبت شًتیکی پرٍکبریَت  دکتر رضا ػلی تخطی

 ّب ٍ یَکبریَت ّب، شى درهبًی ٍ  شًتیک ظلَل ّبی ثٌیبدی

سِ ضٌثِ  10

12/09/1398 

درپیذایػ  Penetrationٍ ًقػ    expressionچگًَگی ٍ هکبًیعن   دکتر رضا ػلی تخطی

الگَی تَارث تک شًی غیر کالظیک ، اظبض هَلکَلی ٍ ثیوبری ّبی شًتیکی ،

 ّترٍشًیتی ٍ ترظین ؼجرُ ًبهِ ّب،ثیَؼیویبیی ثیوبری

سِ ضٌثِ  11

19/09/1398 

 یْبی شًتیکی اتَزٍهی غبلتاـَل تَارث ـفبت اتَزٍهی غبلت ، فْرظت ثیوبر دکتر رضا ػلی تخطی

سِ ضٌثِ  12

26/09/1398 

اـَل تَارث ـفبت اتَزٍهی هغلَة ، ثیوبری ّبی هْن شًتیکی هغلَة ،ّن خًَی  دکتر رضا ػلی تخطی

 ّبآؼٌبیی ثب ّوَگلَثیٌَپبتی ٍ ازدٍاج فبهیلی ، شًتیک جوعیت،

سِ ضٌثِ  13

03/10/1398 

ُ ثِ جٌط، فْرظت ثیوبریْبی هْن شًتیکی ٍاثعتِ ثِ اـَل تَارث ـفبت ٍاثعت دکتر رضا ػلی تخطی

 جٌط ٍ شى ّبی هَثر از جٌط ٍ هحذٍد ثِ جٌط

سِ ضٌثِ  14

10/10/1398 

، دٍ قَلَّب، جٌعیت فرد ٍ ًقػ کرٍهَزٍم  ی تَارث چٌذ عبهلیآؼٌبیی ثب ؼیَُ دکتر رضا ػلی تخطی

 X  ٍY ّبی 

 10ساػت  تِدٍضي 15

16/10/1398 

 ظیتَشًتیک ٍاـَل تْیِ کبریَتیپ ٍ اًَاع ًبٌّجبری ّبی کرٍهَزٍهی در اًعبى یدکتر رضا ػلی تخص

سِ ضٌثِ  16

17/10/1398 

ّبی شًتیکی غرثبلگری، تؽخیؿ پیػ ٍ پط از تَلذ هؽبٍرُ شًتیک ، رٍغاـَل  دکتر رضا ػلی تخطی

 ثیوبری ّبی شًتیکی

 

 
 


