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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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