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طرح درس
عنوان درس  :بیماریهای ژنتیکی و مشاوره
نیمسال تحصیلي :دوم 99-00
تعداد و نوع واحد 0/5 :واحد تئوری 0/5 -واحد عملی
فراگیران :دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ترم  ( 2رشته پرستاری کودکان)
روز و ساعت تدريس :یک شنبه ها20-22 ،
مكان تدريس :دانشکده پرستاری و مامایی
مدرسین :دکتر مریم استادشریف
هدف كلي:
آشنایی دانشجویان با مفاهیم ژنتیک به روش علمی و آکادمیک ،شناخت انواع بیماریها و ناهنجاریهای متعدد زنتیکی و غیر ژنتیکی
و ارایه خدمات الزم در حوزه های آموزش و مشاوره به کودک و خانواده.
اهداف رفتاري:
در پايان دوره از دانشجو انتظار مي رود تا:
-2تاریخچه علم ژنتیک و وضعیت کنونی در ایران و حهان را بیان نماید.
 -2عوامل ژنتیکی و تاثیر آن بر سالمت را توضیح دهد.
 -3احتالالت تک ژنی ،پلی ژنی و تاثیر آن بر خانواده را شرح دهد.
 -4بیماریهای مرتبط با اختالالت کروموزمی را با ذکر عالئم و نشانه ها بیان نماید.
 -5بیماریهای مرتبط با اختالالت چند عاملی را شرح دهد.

 -6روش های غربالگری ژنتیکی را بیان نماید.
 -7انواع روشهای تشخیصی بیماریهای ژنتیکی قبل از تولد را به طور کامل توضیح دهد
 -8شجره نامه ارزشیابی و مشاوره ژنتیکی را ترسیم نماید.
 -9توانایی انجام خدمات مشاوره و ارجاع موارد در مشکالت ژنتیکی را کسب نماید.
روش تدريس:
سخنرانی ،پرسش و پاسخ ،لپ تاپ یا تلفن همراه ،بحث کالسی
تكالیف دانشجويان:
-

حضور به موقع در کالس
غیبت بیش از  2جلسه موجب حذف درس خواهد شد.

-

حضور فعال در بحث های کالسی
شرکت در آزمون پایان ترم
ارایه  2مورد  caseاز مصاحبه تا مشاوره و اخذ تاریخچه و ارجاع مددجو به مراکز ذیربط

نحوه ارزشیابي:
 حضور فعال در مباحث کالس 5 :درصد نمره ارائه  45 :caseدرصد نمره -آزمون پایان ترم 50 :درصد نمره

تقويم درس:
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99/22/20

اختالالت تک ژنی ،پلی ژنی و بیماریهای مربوطه ،اختالالت کروموزمی و بیماریهای مربوطه
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99/22/27

اختالالت چند عاملی و بیماریهای مربوطه ،غربالگری ژنتیکی

00/2/24

روش های تشخیصی بیماریهای ژنتیکی قبل از تولد ،ارزشیابی و مشاوره ژنتیکی ،نقش
پرستار در ارائه مشاوره و ارجاع موارد
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عناوين مباحث درسي

مدرس

تاریخچه علم ژنتیک و وضعیت کنونی در ایران و دنیا ،تاثیر عوامل ژنتیکی بر سالمت ،تاثیر
اختالالت ژنتیکی بر خانواده
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