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 کالس درس در يک هفته( ساعت از 2)برای يک جلسه از درس، برای مثال 

 

 کارشناسي ارشد بیوتکنولوژی تحصیلي: یو رشته مقطع     بیوتکنولوژی   گروه آموزشي:      پیراپزشکي دانشکده:

 ندارد از: یش نیپ  تئوری عملينوع واحد:     2تعداد واحد:   کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی  نام درس:

 مپیوترکاسايت  مکان برگزاری:  9 - 12:ساعت      دوشنبه ها:زمان برگزاری کالس: روز

 افشاری، حسیني، روشني مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ارشد حسیني مسئول درس:  نفر 8 تعداد دانشجويان:

 )لطفاً شرح دهید( :رسشرح د

، پایگاههای داده اطالعات اولیه کامپیوترتر در بیوتکنولوژی با تاکید بر آشنا نمودن دانشجويان با کاربرد کامپیو

 بیولوژیکی، استفاده از داده های موجود ، آنالیز داده با استفاده از نرم افزارهای متداول
 

 (است  همان هدف بینابیني طرح دوره) :يهدف کل

مجازی و آنالیز آنها  در جهت طراحي مطالعـه و انجـام   ارتقاء توان دانشجويان در دسترسي به داده های موجود در فضای 

 طرحهای تحقیقاتي

 

 اهداف رفتاری جلسه اول:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 ن را ارائه کند.آدامنه کاربرد کامپیوتر  و تعریفی جامع از -

 را نام ببرد. سفیلدهای مرتبط با بیوانفورماتیک -

 را نام ببرد. Omicsعلوم  -

 را توضیح دهد. یکس و انواع انژنوم -

 را توضیح دهد. انزمینه های ایجاد و  NCBIایجاد چگونگی  -

 توضیح دهد.را  NCBI یبرنامه ها و  اهداف اولیه -

 رانام ببرد. NCBIعمده  یفعالیتها -

 .داده های بیولوژیکی را تجزیه و تحلیل کند ابزارهای آنو  NCBIپایگاههای داده با استفاده از -

 

 ی مطالببندی ارائهنزماجدول 

 1جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

کدددددددددامپیوتر    اتمقددددددددددم  60

وکددددداربرد آن در علدددددوم 

 زیستی

تعریففب وینانرنرمففاتی   و  

 دامنه آن
فیلددددددددددهای مدددددددددرتبط بدددددددددا 

 سبیوانفورماتیک

 omicsعلوم 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

سش و ، پراسالید

 پاسخ و

 وحث گروهی 

 ،آزمننپیش 

پرسش و پاسخ 

انجام ، شراهی

  الیب ت

 



 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 ايراندانشگاه علوم پزشکي 

 العات و توسعه آموزش علوم پزشکيمرکز مط

 ريزی آموزشيواحد برنامه

 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 2 

30 NCBI  ایجددداد چگدددونگیNCBI  و

 انزمینه های ایجاد 

 وبرنامه ها و  اهداف اولیه

 NCBI یفعالیتها

 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

، پرسش و اسالید

 پاسخ و

 وحث گروهی

در مشارکت دانشفجن  

و  پرسففش ، کففالس  

انجام و  پاسخ شراهی

  الیبت

استفاده از بخشهای مختلد    NCBIو ارگیری  60

NCBI 
ورود همه دانشفجنیان  

و NCBI وففه سففایت 

کار عملی وفا اسفتراده   

از پایگاههفففففای داده 

منجند و وا راهنمفایی  

  PBLو استاد

پرسففففش و پاسففففخ 

انجففففام و  شففففراهی

، وحفففث در  فففالیبت

 گروههای کنچک

 

 

 :وماهداف رفتاری جلسه د

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د  

 .جستجو کند اطالعات بیولوژیک را ENTREZبا استفاده از موتور جستجو گر  -

 علمی دسترسی پیدا کند.به مقاالت  PUB MED   با استفاده از -

- PMC  و ویژگی مقاالت آن و چگونگی دسترسی به مقاالتPMC  شرح دهدرا. 

 .استخراج کند MESHاز  را با استفاده  لغات اختصاصی -

- book shelf در NCBI .و نحوه دسترسی به کتابهای الکترونیک را توضیح دهد 

 ابزارهای بیوانفورماتیکس برای انالیز داده های بیولوژیک را نام ببرد. -

 بکار گیرد.برای انالیز داده های بیولوژیک را ابزارهای بیوانفورماتیکس  -

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 2هجلس

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

30 ENTREZ  جسفففتجنی ت نی هفففای

در  اطالعفففات وینلفففنژی 
ENTREZ 

 ENTREZمزایای 

 سرویسففهای در دسففترس
ENTREZ 

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

 کار عملی  ، اسالید

 PBLو 

مشارکت دانشجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

 کنیز و

30 PUB MED  و 

PMC 
 و  PUB MED منشاء

PMC  سدددددددددددددددددداختار و

 PUB   ویژگیهدددای

MED  وPMC نحددوه  .

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

، پرسش و ، اسالید

مشارکت دانشجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

و پرسش و پاسخ 
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اسدددددددتفاده از بخشدددددددهای  

و  PUB MEDمختلد   
 PMC 

 و کار عملیپاسخ 

 گروهی

 

 راهیش

20 MESH    چگففففننگی اسففففتراده

و یفففففففافت   MESHاز

معادل تخصصی واژه های 

 علمی وا ذکر مثال

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

وحث هدایت و پاسخ 

 شده

 

مشارکت دانشجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

و پرسش و پاسخ 

 شراهی

20 NCBI book shelf  سرچ درbook shelf  و

 افتن کتابهای تخصصی ی

نحوه استفاده از کتابهدای  

 موجود

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

 و کار عملیپاسخ 

 

مشارکت دانشجن در 

 بکالس ، انجام ت الی

و پرسش و پاسخ 

 شراهی

  60 Analysis Tools - DNA Sequence 

Analysis Tools 

-RNA sequence 

Analysis Tools 

-Protein Function 
Analysis Tools  
-Protein Structure 

Analysis Tools 
-Phylogenetic 

Analysis   tools 

سخنرانی وا استراده از 

، پروژکتنر اسالید

PBL  ، پرسش و

 و کار عملیپاسخ 

 

مشارکت دانشجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

و پرسش و پاسخ 

 شراهی و کنیز

 

 :اهداف رفتاری جلسه سوم

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ویژگیهای یک پایگاه داده مناسب را ذکر نماید. -

 کند. مقایسهانناع دسته وندی های منجند ورای پایگاههای داده را  -

 دهد.   قضاوتدسته وندی پایگاههای داده ور اساس ننع داده و محتنا را  -

 تعریب جامعی از داده های اولیه را ویان کند. -

 اع داده های اولیه را نام وبرد.انن -

 تنالیهای ننکلئنتیدی را وا استراده از پایگاههای داده اولیه تجزیه و تحلیل کند. -
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 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 3جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

10 PERFECT 

DATABASE 
ویژگیهای یک پایگفاه داده  

جمله جامعیفت،   مناسب از

قاولیففت ترسففیر، سففا تار   

مناسب، قاولیت واز سازی و 

... 

تعاملی سخنرانی 

وا استراده از 

، پروژکتنر اسالید

و پرسش و پاسخ 

 کار عملی

 

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

، پرسففففش و پاسففففخ 

وحفففث در  شفففراهی و

 گروههای کنچک

20 Different 

classifications 

of databases 

دسته وندی ور اساس نفنع داده،  

ت نیک طراحی داده، دسترسی، 

 محتنا، اولیه یا ثاننیه وندن داده،  

 تعاملی سخنرانی

وا استراده از 

، پروژکتنر اسالید

و پرسش و پاسخ 

وحث هدایت 

 شده

 

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

و پرسفففش و پاسفففخ  

 شراهی

90 Primary 

Databases 

 

ای اولیه و ثانویه و تعری  داده ه

 تفاوت آنها.

Nucleotide Sequence 

  Databases 

LEMB,  GenBank   وDDBJ  

 ,ا، فرمت تنالیهاو ویژگیهای آنه 

استراده از تنالیهای پایگاههای 

 داده اولیه

 تعاملی سخنرانی

وا استراده از 

 ،پروژکتنر اسالید

PBL  و کار

 گروهی عملی

 

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

وحففث در گروههففای  و

 کنچک

 

 اهداف رفتاری جلسه چهارم:

از فراگیر انتظار می رود رسدر پایان د : 

  

.مقایسه کند را  Protein Family انناع پایگاههای داده مرونط وه 

 .تجزیه و تحلیل کندرا  پروتئینی  Motifsو  Domains پایگاههای داده  مرونط وه 

Integrated  family databases  طبقه وندی کندرا 

 شرح دهد.پایگاههای داده  مرونط وه مسیرهای متاونلیک و ترکیبات آنزیمی را 

 .و ار وبردایگاههای داده  مرونط وه مسیرهای متاونلیک و ترکیبات آنزیمی را ی ی از پ

 شرح دهد.پایگاههای داده  مرونط وه تنظیم ویان ژن در سلنل را 

http://en.wikipedia.org/wiki/EMBL
http://en.wikipedia.org/wiki/EMBL
http://en.wikipedia.org/wiki/EMBL
http://en.wikipedia.org/wiki/GenBank
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 تجزیه و تحلیل کند.را  PIRو   TrEMBLاطالعات پروتئینی در  

   نها را تنضیح دهد.آرا ذکر کرده و Uni prot ترکیب اصلی  4

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 4جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

30 Protein Family 

Databases 
-Protein Clustering 

-Protein Domains 

-Protein Motifs 

-Integrated  family 

databases 

تعاملی سخنرانی 

وا استراده از 

 پروژکتنر اسالید

،PBL   و کار

 لیعم

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

وحففث در گروههففای  و

 کنچک

30 Databases of 

Protein Function 
-Metabolic 

Pathways, Enzymes 

and compounds 

-Cellular Regulation 

and Gene Networks  

تعاملی سخنرانی 

وا استراده از 

، پروژکتنر اسالید

و پرسش و پاسخ 

 کار عملی

انشففجن در مشففارکت د

 کالس ، انجام ت فالیب 

و پرسفففش و پاسفففخ  

 شراهی

120 Universal Protein 

Resource 

(UniProt) 

central catalog for 

protein information  

Swissprot 
-TrEMBL 

-PIR 

تعاملی سخنرانی 

وا استراده از 

 پروژکتنر اسالید

وحث هدایت و 

 شده

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

 و کنیز

 

 

 اهداف رفتاری جلسه پنجم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  
 .را بکار ببرد  SWISSPROTتوالیهای پروتئینی تفسیر شده در  -

 را شرح دهد.  SWISSPROTنحوه استفاده از  -

 مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. NCBI Pdb از توالیهای پروتئینی ترجمه شده از ژن بانک در  -

 را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.Prosite یهای پروتئینی تفسیر شده  بر اساس دومین و پروفایل در توال -

   .طبقه بندی نمایدرا  PRINTS and ProDomاطالعات حاصل از تکامل پروتئینها در  -

-  

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان
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 5جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 شیابيارز ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

60 SWISSPROT 

database  

 

-collections of annotated pr  

sequences 

-compare Data with literature 

-Format 

-Graphically view 

-manually annotation and review 

data 

 تعاملی سخنرانی

وا استراده از 

 ,پروژکتنر اسالید

PBL   و کار

 عملی

مشارکت دانشجن 

در کالس ، انجام 

وحففث  و ت ففالیب

در گروههفففففای  

 کنچک

40 NCBI Protein 

Database and 

GenPept 

-protein translations of the 

GenBank 

-PDB format 

تعاملی سخنرانی 

وا استراده از 

 ،پروژکتنر اسالید

و  پرسش و پاسخ

 کار عملی

مشارکت دانشجن 

در کالس ، انجام 

و پرسش  ت الیب

 و پاسخ

40 Prosite -functional domains fully 

annotation 

-Pattern/profiles annotation 

-Prosite format 

 تعاملی سخنرانی

وا استراده از 

 ,پروژکتنر اسالید

PBL  و کار

 عملی

مشارکت دانشجن 

در کالس ، انجام 

وحففث  و ت ففالیب

در گروههفففففای  

 کنچک

40 PRINTS and 

Pro Dom 

-sequences classification 

-Protein evaluation 

  

تعاملی سخنرانی 

وا استراده از 

 ,پروژکتنر اسالید

PBL   و کار

 عملی

 ،آزمنن پایان ترم

مشارکت دانشجن 

در کالس ، انجام 

وحففث  و ت ففالیب

در گروههفففففای  

 کنچک

 

 اهداف رفتاری جلسه ششم:

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

   BLAST ند.را تعریب کرده و کاروردهای آن را ذکر ک 

 را تنضیح دهد. BLAST نحنه عمل رد

 را ویان کند. BLASTروشهای دسترسی وه 

 را تنضیح دهد. BLASTنتایج وندی Score نحنه 

 را تجزیه و تحلیل کند. BLASTنتایج حاصل از 

 کند.مقایسه را  BLAST انناع
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 کند.ورای انناع داده ها و ار وبرد و نتایج را مقایسه را  BLAST  کاروردهای انناع

 کند. تجزیه و تحلیل BLAST استراده  وا راداده های  ند 

 ترسیر کند. BLASTداده وینلنژیک را پ  از انجام 

 

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 6جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس

5 What is 

BLAST? 
 و کارورد آن BLAST تعریب

  Google و BLAST فرق 

 BLASTنحنه عمل رد 

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

و کار  PBL ,اسالید

 عملی

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

وحففث در گروههففای  و

 کنچک

5 BLAST 

Access 
-NCBI BLAST 

-Canadian 

Bioinformatics 

Resource BLAST 

-European 

Bioinformatics Institute 

BLAST 

وا تعاملی خنرانی س

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

و کار  PBL ,پاسخ

 عملی

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

 و پرسفففش و پاسفففخ 

 شراهی

5 Some Uses for 

BLAST 
-unknown sequence 

-homology tree  

-protein structure  

-Map a sequence 

وا  تعاملی سخنرانی

کتنر پروژاستراده از 

و کار  PBL  ,اسالید

 عملی

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

وحففث در گروههففای  و

 کنچک

5 Where does 

the score (S) 

come from? 

Scoring matrices 
scoring a sequence 

alignment 

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

و کار  PBL  ,پاسخ

 عملی

انشففجن در مشففارکت د

 کالس ، انجام ت فالیب 

 و پرسش و پاسخ

30 Interpreting 

Results 

BLAST Output 

BLAST Parameters  
Identities 

Positives 

Gaps 

Score 

Expect (E) Query 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

و کار  PBL  ,اسالید

 عملی

مشففارکت دانشففجن در 

 انجام ت فالیب  کالس ،

وحففث در گروههففای  و

 کنچک
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coverage Score 

E Value 
50 Different 

Flavours of 

BLAST 

BLASTN 

BLASTP 

BLASTX 

TBLASTN 

TBLASTX 

PSI-BLAST 

PHI-BLAST 

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

و کار  PBL  ,پاسخ

 عملی

مشففارکت دانشففجن در 

، کالس ، انجام ت الیب

وحث  پرسش و پاسخ و

 در گروههای کنچک

60 BLAST 

Walkthrough 

set subsequences 
set subsequences 

Select the database  

check box 

Options 

Format 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

و کار  PBL  ,اسالید

 عملی

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت فالیب 

وحففث در گروههففای   ،

 کنچک و کنیز 

 

 فتاری جلسه هفتم:اهداف ر

 

از فراگیر انتظار می رود: رسدر پایان د  

 ن را تنضیح دهد.آپرایمر و کارورد 

 را تنضیح دهد PCRطراحی پرایمر ورای انناع طنل محصنل در 

 نقش ترکیب وازها در طراحی پرایمر را تنضیح دهد.

 مناسب را تنضیح دهد. mTدر طراحی پرایمر و چگننگی انتخاب  mTنقش 

 در طراحی پرایمر و چگننگی حذف انها را تنضیح دهد. ا تارهای ثاننیهسنقش 

 را و ار وبرد PCRمناوع مناسب ورای طراحی پرایمر در انناع 

 د.کنطراحی را  واالا تصاصیت  پرایمر وا

 پرایمر را طنری طراحی کند که فاقد سا تارهای ثاننیه واشد.

 مناسب طراحی کند. GCپرایمر را وا 

 د.کن تنالیهای ت راری طراحیدر نقاط حراظت شده و فاقد  پرایمر را

 اوزارهای مختلب طراحی پرایمر را مقایسه کند.

 در منرد ارزش اوزارهای طراحی پرایمر قضاوت کند.

 

 ی مطالببندی ارائهجدول زمان

 7جلسه

 مدت زمان)دقیقه(

 ارزشیابي ی تدريس شیوه رئوس مطالب موضوع درس
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10 What are the 

primers for? 

 

-General purpose -
amplification 

-SNPs 

detection/validation 

-Methylation study 

-Real-time PCR 

-Microarray probes 

-Multiplex PCR 

-Cloning 

-Sequencing 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

و کار  PBL   ,پاسخ

 عملی

مشففارکت دانشففجن در 

 س ، انجام ت الیبکال

 و پرسش و پاسخ

10 Primer and 

amplicon 

length 

 

-Determine Melting 

temperature (Tm) 

-Primer pair Tm 

mismatch 

-Annealing 

temperatures and other 

considerations 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

وحث هدایت و پاسخ 

 شده

انشففجن در مشففارکت د

 کالس ، انجام ت الیب

 و پرسش و پاسخ

10 Specificity 

and cross 

homology 

-Specificity   

-Cross homology 

-Avoid non-specific 

amplification 

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

 و کار عملیپاسخ 

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

 و پاسخو پرسش 

15 Melting 

temperature 

(Tm) 
and 
Annealing 

temperatures 

-difference of Tm values 

in a primer pair 

-Higher Tm 

-Ta (Annealing 

temperature) vs. Tm 

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

پرسش و ، اسالید

 و کار عملیپاسخ 

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

 و پرسش و پاسخ

15 Primer 

secondary 

structures 

 

-Hairpins 

-Self-Dimer 

(homodimer) 

-Cross-Dimer 

(heterodimer) 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

 و کار عملی  اسالید

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

وحففث در گروههففای  و

 کنچک

40 Resources for  

Purposes of 

PCR Primer 

Designing 

-Resources for General 

Purpose PCR Primer 

Design 

-Primer Design 

Resources for Real-time 

PCR 

وا  تعاملی سخنرانی

پروژکتنر استراده از 

 و کار عملی  اسالید

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

در گروههففای  وحففث و

 کنچک
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-Resources for PCR 

Primer or Oligo 

Analysis 
15 GC content; 

repeats and 

runs 

 

-Primer G/C content  

-Runs (single base 

stretches) 

-Repeats (consecutive 

di-nucleotide)  

ا وتعاملی  سخنرانی 

ر پروژکتناستراده از 

پرسش و ، اسالید

و کار عملیپاسخ   

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

 پاسخو پرسش و 

65 Primer3 Using primer3 software 

for primer designing  

وا تعاملی سخنرانی 

پروژکتنر استراده از 

و  PBL   , اسالید

 کار عملی

مشففارکت دانشففجن در 

 کالس ، انجام ت الیب

 و پرزنتیش  دانشجن
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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:       

 

کارشناسی ارشد   حصیلی:ت یرشتهو مقطع  بیوتکنولوژی گروه آموزشی:  پیراپزشکی دانشکده:

 بیوتکنولوژی

 

 ندارد :  یش نیاز:پ    ملیتئوری ع د:نوع واح  2 تعداد واحد:        کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی نام درس: 

 دانشکده یوترکامپسايت   مکان برگزاري:  9 - 12 :ساعت      دوشنبه ها زمان برگزاري كالس: روز

افشاری،  مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(: دکتر ارشد حسینی    مسئول درس: نفر 8 تعداد دانشجویان:

 حسینی، روشنی

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

، اطالعات اولیه کامپیوتردانشجويان با کاربرد کامپیوتر در بیوتکنولوژی با تاکید بر  آشنا نمودن

پایگاههای داده بیولوژیکی، استفاده از داده های موجود ، آنالیز داده با استفاده از نرم افزارهای 

 متداول 
 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

د در فضای مجازی و آنالیز آنها  در جهـت رراحـی   ارتقاء توان دانشجويان در دسترسی به داده های موجو

 مطالعه و انجام ررحهای تحقیقاتی

 

 )در واقع همان اهداف کلی ررح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهاي اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزاي تخصصی شکستنمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاري است  ویژه تري به نام اهدافقابل تقسیم شدن به اجزاي اختصاصی نابینیاهداف بی دهد.

 

 آشنایی دانشجو با:

 کامپیوتر  وکاربرد آن در علوم زیستی اتمقدم  

 NCBI و کاربرد آن 

 پایگاههای اطالعات بیولوژیک اولیه  

 پایگاههای اطالعات بیولوژیک ثانویه 

 با  الیهامقایسه توblast 

 آنالیز ژنوم مقایسه ای و  پروژه های ژنومیک 

 GenBank  جستجوی توالیها در پایگاههای اطالعات و 

 طراحی پرایمر 
 

 های تدريس:شیوه

 پرسش و پاسخ   سخنرانی برنامه ریزي شده   سخنرانی

 (TBLیادگیري مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی
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 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 كامپیوتر  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد ------آزمون پایان ترم   نمره درصد ------آزمون میان ترم 

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد -----انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

   نمره درصد 60آزمون پایان ترم   درصد نمره -----آزمون میان ترم 

 نمره درصد 20ت فعال در كالس شرك   نمره  درصد 20انجام تکالیف 

 ----------ببرید(  ناماً سایر موارد )لطف

 نوع آزمون

  غلط -صحیح جور كردنی             ايچندگزینه         پاسخ كوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

 Applied Bioinformatics ،An Introduction وP.M. Selzer • 

R.J. Marhöfer • A. Rohwer 

 Bioinformatics Andrzej Polanski 
 

 اينترنتی 

 NCBI,  

 Entrez 

 Swiss prot 

 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 بیوانفورماتیک به زبان ساده ترجمه دکتر زهرا مراد پور  و دکتر عبداهلل قاسمیان 

 تیاينترن 
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ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

1 An introduction to Bioinformatics, NCBI,   دكتر حسینی 

2 ENTREZ, PUB MED, PMC, Mesh, book shelf and 

Analysis Tools   
 دكتر حسینی

3 primary data base and gene bank دكتر حسینی 

4   Secondary and Protein data base دكتر حسینی 

5 Protein Sequence Databases (SWISSPROT and 

NCBI Database) 
 دكتر حسینی

6 Similarity Searching, FASTA, BLAST دكتر حسینی 

7 PCR &Primer Designing, Sequencing Primer 

Designing 
 دكتر حسینی

8   

...   

....   

....   

....   

....   
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