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 شرح مختصر دوره:

ی بیوتکنولوژی پزشکی ارشد ناپیوستهی کارشناسیکوریکولوم دوره( Coreاصی اجباری )صجزء دروس اخت پزشکی بیوانفورماتیکدرس 

ئینها و ندسی پروتاحی و مهطراز قبیل  های تحقیقاتی بیوتکنولوژی پزشکیزمینه تمامیاین درس در  مطالب کاربردباشد. به جهت می

ب این درس برای گیری مطالش و یادآموزمیان انبوهی اطالعات،  نها یا پروتئین ها ازطراحی پرایمر یافتن ژ، ، ژن درمانیداروهای جدید

این  تری تخصصیو دک رشدی کارشناسی اهمین دلیل در دورهیوتکنولوژی پزشکی بسیار مفید و واجب بوده و به بدانشجویان ارشد 

 ، این درس جزء دروس اجباری قرار داده شده است.رشته

 شود.نکته: این درس برای اولین بار توسط این اساتید تدریس می
 

 هافراگیری نرم افزارهای مهم و استفاده از آنها برای طراحی پروژه : دورههدف کلی 
 )جهت هر جلسه یک هدف( هداف کلی جلسات :ا

 
 )تئوری(با مفهوم و کاربرد های بیوانفورماتیک آشنایی -1
 
 )تئوری(و بخشهای مختلف آنها NCBI  ، EMBL,DDJB,EBI,OMIMاولیه با بانکهای  اطالعاتی آشنایی  -2
 
 )عملی(NCBI, EMBL,DDJB,EBI,OMIM آشنایی با کاربرد های بانک اطالعاتی -3
 
 )عملی( PD questو   ChemDrawنرم افزارهای  آشنایی با -4
 
 )تئوری(و بخشهای مختلف آن GENBANK آشنایی اولیه با بانک اطالعاتی  -5
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 )عملی(GENBANK کاربردهای   آشنایی با  -6
 
 ری()تئوSwiss Data Bank, Expasy آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار اول و دوم پروتئین از قبیل -7
 
 لی()عمSwiss Data Bank, Expasy آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار اول و دوم پروتئین از قبیل  -8
 
 ی()عملتئین ها و پیش بینی آن( و نرم افزارهای بررسی ساختار سوم پروPDBشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار سوم پروتئین)آ -9
 

 لی()عموتئین ها و پیش بینی آن( و نرم افزارهای بررسی ساختار سوم پرPDBروتئین)آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار سوم پ -10
 

 )عملی( ها Blastانواع  -جستجو در بانک ژنآشنایی با  -11
 

 )عملی( ها Blastانواع  -جستجو در بانک ژنآشنایی با  -12
 

 توالی های نوکلئوتیدی و آمینواسیدی  Alignment -جستجو در بانک ژن  آشنایی با  -13
 (Protein and DNA)  و Pairwise – alignments)عملی( 

 
 )تئوری(Primer 3 طراحی پرایمر با نرم افزار آشنایی با  -14

 
 )عملی(Primer 3طراحی پرایمر با نرم افزار آشنایی با  -15

 
 )عملی(Primer 3طراحی پرایمر با نرم افزار آشنایی با  -16

 
 )تئوری( Gene Runnerکاربردها و نحوه ی استفاده از نرم افزار آشنایی با  -17

 
 )عملی( Gene Runnerکاربردها و نحوه ی استفاده از نرم افزار آشنایی با  -18

 
 )عملی( Gene Runnerبا استفاده از نرم افزار   RFLPطراحی پرایمر برای  -19

 )عملی( Gene Runnerبا استفاده از نرم افزار   RFLPطراحی پرایمر برای  -20

 )تئوری(CLC  نحوه ی استفاده از نرم افزار آشنایی با   -21

 )عملی( mRNAآشنایی با سایتها و نرم افزارهای پیشگویی ساختار  -22

 )عملی( Micro RNAآشنایی با بانک اطالعاتی مربوط به   -23

 )عملی( و نحوه ی استفاده از آن Sigma Plotآشنایی با نرم افزار  -24

 )عملی( و نحوه ی استفاده از آن Sigma Plotآشنایی با نرم افزار  -25



 
 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 
 آشنایی با مفهوم و کاربرد های بیوانفورماتیک   :هدف کلی جلسه اول

 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 .شرح دهدی آن را مفهوم بیوانفورماتیک و اجزاء تشکیل دهنده -1-1

 .بیان کندی این علم را تاریخچه -1-2

 ی بیوتکنولوژی پزشکی بداند.بیوانفورماتیک را در رشتهاهمیت فراگیری و استفاده از  -1-3

  .هدتوضیح دژنها و پروتئین ها را  انفورماتیک در طراحی پروپوزال، جستجوی مقاالت،وهای بیکاربرد -1-4

 را بشناسد. EMBLو  NCBIسایتهای مهم در بیوانفورماتیک از جمله  -1-5

 

  PowerPoint و  دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

 اینترنت پرسرعت

 
و بخشهای  NCBI  ، EMBL,DDJB,EBI,OMIMاولیه با بانکهای  اطالعاتی آشنایی    :دومهدف کلی جلسه 

 مختلف 
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .را براساس نوع محتوا دسته بندی کند NCBI  پایگاههای داده  -2-1

داشته  EMBL ،DDBJ ها و تجزیه و تحلیل نتایج را در سایر پایگاههای اطالعاتی توالیآشنایی الزم با فرمت توالی-2-2

 باشد.
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 اینترنت پرسرعت

 

 
 NCBI, EMBL,DDJB,EBI,OMIM آشنایی با کاربرد های بانک اطالعاتی  :سومهدف کلی جلسه 

 
 :سوماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .باشد  NCBI استفاده ازپایگاههای داده قادربه -3-1



 باشد. EMBL ،DDBJقادر به استفاده از سایر پایگاه های داده  -3-2

 های اطالعاتی باشد.قادر به تشریح یک رکورد در پایگاه -3-3
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 اینترنت پرسرعت

 
 

   PDQuestو   ChemDrawنرم افزارهای  آشنایی با  :چهارم هدف کلی جلسه 
 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 دارو را بداند. در طراحی   PDQuestو   ChemDraw یاهمیت نرم افزار ها  -4-1

 شرح دهد.به طور عملی و نحوه کار با آن را بشناسد   ChemDraw نرم افزار   -4-2

 ساختار شیمایی ترکیبات مختلف را با کمک نرم افزار  ترسیم کند  -4-3

 انجام دهد  ChemDraw آنالیز اشکال ترکیبات مختلف با نرم افزار -4-4

 آنالیز نماید  PDQuestکتروفورز دو بعدی را با کمک نرم افزار لا هایژل -4-5

 انالیز کیفی و کمی داده ها الکتروفورز شرح و تفسیر نمایید  جهترا PDQuest نرم افزار  -4-6

 را بداند.  ChemDraw و PDQuest مزیتها و کمبود های  -4-7
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 و بخشهای مختلف آن GENBANK آشنایی اولیه با بانک اطالعاتی    :پنجمهدف کلی جلسه 
 

 :پنجماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح دهد. Annotated sequenceمفهوم و اهمیت  -5-1

 را بداند. GENBANK بانک اطالعاتی  نحوه ی دسترسی به  -5-2

 را بشناسد.GENBANK بانک اطالعاتی اجزاء و بخشهای مختلف  -5-3

 ضیح دهد.را توGENBANK ارائه شده در بانک اطالعاتی  قسمتهای مختلف شرح داده شده برای هر ژن و توالی -5-4

    های مختلف توالی نوکلئوتیدی را نام ببرد. فرمت-5-5

 

  PowerPoint و  دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی



 اینترنت پرسرعت

 

 GENBANK کاربردهای    :ششمهدف کلی جلسه 
 :ششماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 شود. GENBANK قسمت  NCBIاز طریق اینترنت وارد سایت   -6-1

 اطالعات مربوط به توالی یک ژن با جستجوی نام آن دست یابد. به -6-2

 یک ژن با جستجوی نام آن دست یابد. mRNAاطالعات مربوط به توالی  به  -6-3

 پیدا کند. GENBANK یک ژن خاص را از پایگاه  FASTAتوالی نوکلئوتیدی با فرمت  -6-4

 توالی بیان شونده یک ژن را بیابد. -6-5

   ی یک ژن را پیدا کند.توالی تنظیم کننده -6-6
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 اینترنت پرسرعت

 
 Swiss Data Bank,اول و دوم پروتئین از قبیلآشنایی با بانکهای اطالعاتی ساختار  :هفتمهدف کلی جلسه 

ExPASy 
 

 :هفتماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 های مرتبط با پروتئین را بشناسد.سایتها و نرم افزار  -7-1

 یک پروتئین خاص را جستجو کند. ExPASyدر سایت  -7-2

 و کاربرد های آن توضیح دهد. Swiss Data Bankدر مورد  -7-3

 اطالعات ساختاری یک پروتئین خاص را گرداوری و تفسیر کند. Swiss Data Bankاز    -7-4

 نرم افزارهای پیش بینی ساختار پروتئین و آنزیم را نام برده شرح دهد. -7-5
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 اینترنت پرسرعت

 
 

  ,Swiss Data Bank,آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار اول و دوم پروتئین از قبیل   :هشتمهدف کلی جلسه 

ExPASy . 
 

 :هشتماهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد
 شود و پروتئین مد نظر خود را در آن جستجو نماید. ExPASy با جستجو در اینترنت وارد سایت  -8-1

 را تفسیر نماید.  ExPASy نتایج حاصل از جستجو  در سایت  -8-2

 ماید.نشود و یک پروتئین مد نظر خود را در آن جستجو  Swiss Data Bank جستجو در اینترنت وارد  با -8-3

 تفسیر نماید. را Swiss Data Bank نتایج حاصل از جستجو  در سایت -8-4
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 اینترنت پرسرعت

 
 

ی ساختار سوم ( و نرم افزارهای بررسPDBآشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار سوم پروتئین)  :نهمهدف کلی جلسه 

 .آنپروتئین ها و پیش بینی 
 

 :نهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
د نظر خود را در آن جستجو مو یک پروتئین ( را بیابد PDBساختار سوم پروتئین)نکهای اطالعاتی با با جستجو در اینترنت   -9-1

 نماید.

 بازیابی و نمایش دهد. PDB یک ساختار سه بعدی از سایت  -9-2 

 بررسی ساختمان سوم پروتئین ها را بشناسد و با آنها کار کند.نرم افزارهای  -9-3

 مشابه را پیدا نماید.  فضایی پروتئینهای با شکل -9-4

 تئین در اثر تغییر اسید آمینه را پیش بینی کند.با کمک نرم افزار، تغییر در ساختار پرو -9-5
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 اینترنت پرسرعت، نرم افزار پردازش ساختار سه بعدی پروتئین

 
ی ساختار سوم ( و نرم افزارهای بررسPDBآشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار سوم پروتئین)  :دهمهدف کلی جلسه 

  .پروتئین ها و پیش بینی آن
 :دهماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 ساختار سوم یک پروتئین را به کمک نرم افزار حدس بزند. -10-1

 ویژگیهای توالی در ساختار سه بعدی را بشناسد. -10-2



 نقاط حساس و کلیدی پروتئین و آنزیم را به کمک نرم افزار شناسایی کند.  -10-3

 داند.بلوژیک را و پیش بینی آنها در طراحی داروهای بیو بررسی ساختار سوم پروتئین هانرم افزارهای کاربرد  -10-4
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 و نرم افزار پردازش ساختار سه بعدی پروتئین اینترنت پرسرعت

 
 اهblastانواع  -جستجو در بانک ژنآشنایی با نحوه ی  :یازدهمهدف کلی جلسه 

 :یازدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 توالی های نوکلئوتیدی و آمینواسیدی را بداند.blast اهمیت   -11-1

 را بشناسد.BLAST  قسمت   NCBIپایگاه داده   -11-2

 توالی ها را نام ببرد.Blast سایر پایگاههای موجود در زمینه    -11-3

 را نام ببرد. blast انواع  -11-4

11-5- blastN  و blastP .را شرح دهد 
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 اینترنت پرسرعت

 
 ها Blastانواع  -جستجو در بانک ژنآشنایی با نحوه ی    :دوازدهمهدف کلی جلسه 

 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را انجام دهد. اسیدنوکلئیکی مجهول توالی شناسایی جهت  BLASTجستجوی  یک -12-1

 

 یک توالی را شرح دهد و برررسی نماید.  BLASTنتایج حاصل از  -12-2
 

  انجام دهد. آمینواسیدی  مجهول توالی شناسایی جهت  BLASTجستجوی  یک -12-3
 

 آمینواسیدی را شرح دهد و برررسی نماید. مجهول توالی  BLASTنتایج حاصل از  -12-4
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 اینترنت پرسرعت

 NCBIکنند. آنها باید با جستجو در می ای دریافت ل الهویهمجهوDNA به صورت گروههای دونفره توالی دانشجویان تکلیف: 

BLAST) ) از چه موجودی به دست آمده است )این تکلیف باعث می شود  مربوط به چه ژن و پروتئینی است و یابند که این توالیدر



 ی رسیدن به پاسخ  برای یک توالی مجهول آشنا شوند(.نحوهها از هم و یان با موضوع قرابت و دوری توالیدانشجو

 
 یهای نوکلئوتیدی و آمینواسیدتوالی  Alignment -جستجو در بانک ژن   :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 (Protein and DNA)  و Pairwise – alignments 

 
 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 اینترنت، به اطالعات یک ژن خاص دست یابد.با جستجو در -13-1

 یک توالی و اهمیت آن در بیوتکنولوژی پزشکی را بیان کند.  Alignment مفهوم -13-2

 ی کار را تفسیر کند.کند و نتیجه Align را با توالیهای موجود  نوکلئوتیدی یک توالی  -13-3

 کند و نتیجه را تفسیر نماید. Align را با توالیهای موجود یک توالی آمینواسیدی   -13-4

13-5-   Pairwise – alignments.را انجام دهد 
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 اینترنت پرسرعت

 

 
 Primer 3 نرم افزار آنالینطراحی پرایمر با  آشنایی با :چهاردهمهدف کلی جلسه 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 را شرح دهد.CDS  جهش و مفاهیمی مانند ژن، پرایمر، -14-1

 خصوصیات یک پرایمر مناسب را بیان کند. -14-2

 را محاسبه کند. پرایمر دو annealing دمای -14-3

 را شرح دهد. NCBIچگونگی دسترسی به توالی ژن مورد نظر از سایت  -14-4

 های موجود در طراحی پرایمر را نام ببرد.نرم افزار -14-5

 را توضیح دهد. DNAدر طراحی پرایمر برای یک توالی  Primer 3 چگونگی کار با نرم افزار -14-6
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 اینترنت پرسرعت

 

 Primer 3  نرم افزار آنالینطراحی پرایمر با  آشنایی با :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 



  :پانزدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 به دست آورد. NCBIمربوط به یک ژن خاص را از  DNAتوالی  -15-1

 شود.  Primer 3با جستجو در اینترنت، وارد سایت  -15-2

 را وارد نمایدو  معیار های الزم نمودهPrimer 3 گرفته وارد  NCBIمربوط به یک ژن خاص را که از  DNAتوالی   -15-3

 پرایمر مربوطه را دریافت نماید.

  نماید.جهت بررسی های بیشتر ذخیره به دست آمده را پرایمرهای  -15-4

 

 اینترنت پرسرعت و  کامپیوتر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

 

 Primer 3 نرم افزار آنالین طراحی پرایمر با آشنایی با :شانزدهمهدف کلی جلسه 

 

 شانزدهم:هداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید. Primer BLASTرا وارد سایت   Primer 3 پرایمرهای به دست آمده از -16-1

 . کند ارزیابی مزاحم محصوالت حضور و قطعه طولرا از نظر پرایمرها  -16-2

 پرایمر را از لحاظ ساختارهای ثانویه و میزان پایداری بررسی نماید. -16-3

 

نموده و پس از رایمر طراحی ا انتخاب نموده برای تکثیر آن یک جفت پیک ژن خاص ر ،های دونفرهصورت گروه دانشجویان  بهتکلیف: 

 Primerطراحی پرایمر با نرم افزار آنالین ی را با نحوه یان) انجام این تکلیف دانشجوآنها را به کالس ارائه دهند.  ،های کاملبررسی

 دهد(.کردن گروهی را به آنها آموزش میی کارکند و نحوهژن آماده می توالی یارائه دهنده و سایتهای اینترنتی 3

 اینترنت پرسرعتکامپیوتر و  سالن : مورد نیاز یوسایل آموزش

 
 Gene Runnerنحوه ی استفاده از نرم افزار  :هفدهمهدف کلی جلسه 

 :هفدهماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 اندازی نماید.د و آن را در کامپیوتر نصب و راهبشناس را Gene Runnerنرم افزار -17-1

 را بیان نماید. Gene Runner های نرم افزارکارکردها و کاربرد -17-2

 مکن آن را جستجو نماید.مهای  ORFیک توالی نوکلئوتیدی را وارد آن نموده آن را به توالی آمینواسیدی ترجمه نماید و  -17-3

 افزار به دست آورد.حاصل را به کمک این نرم پروتئین (annotationخصوصیات توالی ) -17-4



 .نمایداالثر بررسی های محدودجود یا عدم وجود مکان برشی آنزیمیی را از نظر وDNAتوالی   -17-5
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 Gene Runnerو نرم افزار  اینترنت پرسرعت

 

 Gene Runnerنحوه ی استفاده از نرم افزار  :هیجدهمهدف کلی جلسه 

 :هیجدهماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 نجام دهد.ا Gene Runner  یی را با نرم افزارDNAهای توالیهای پروتئینی یا توالی سازی چندگانهردیفهم -18-1

 نماید و بهترین را برگزیند.های دیگر را آنالیز های تهیه شده با نرم افزارپرایمر -18-2

 را به کمک این نرم افزار بررسی و تفسیر نماید. DNAیابی نتایج حاصل از توالی -18-3

 اصول طراحی پرایمر با این نرم افزار را شرح دهد. -18-4

 .سایتهای برش پروتئین و پپتیدها با پپتیدازها را به کمک این نرم افزار جستجو و بررسی کند -18-5
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 Gene Runnerو نرم افزار  اینترنت پرسرعت

 

 Gene Runnerبا استفاده از نرم افزار   RFLPطراحی پرایمر برای  :نوزدهمهدف کلی جلسه 
 :نوزدهماهداف ویژه جلسه 
 قادر باشددر پایان دانشجو 

 های آن را بازگو کند.درو کارب RFLPمفهوم واکنش  -19-1

 دست آورد.به NCBIمربوط به یک ژن خاص را از  DNAتوالی  -19-2

  توالی نوکلئوتیدی را جهت ایجاد پرایمر آماده کند.  Gene Runner با استفاده از نرم افزار -19-3

 طراحی کند. Gene Runnerها را به کمک نرم افزار جهش یافته و توالی نرمال پرایمر با توجه به نوع جهش در توالی  -19-4

  های بیشتر ذخیره نماید.دست آمده را جهت بررسیپرایمرهای به -19-5
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 Gene Runnerو نرم افزار  اینترنت پرسرعت

 
 Gene Runnerبا استفاده از نرم افزار   RFLPطراحی پرایمر برای  :بیستمهدف کلی جلسه 

 :بیستماهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد
 کند. ارزیابی مزاحم محصوالت حضور و قطعه طولی قبل را از نظر های تهیه شده در جلسهپرایمر -20-1

 Gene Runner ر  رم افزانهای یک پرایمر مطلوب به کمک پرایمر تهیه شده را از نظر تشکیل پرایمر دایمر و سایر ویژگی -20-2

 بررسی نماید.

  PowerPoint و  دیو تخته سف کیماژوکامپیوتر، ویدئو پروژکتور،  نیاسخنر سالن : مورد نیاز وسایل آموزشی

 Gene Runnerپرسرعت و نرم افزار  اینترنت

 

 CLCنحوه ی استفاده از نرم افزار  :بیست و یکمکلی جلسه  هدف

 :بیست و یکماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را داشته باشد. CLCآشنایی الزم با محیط کار نرم افزار   -21-1

 ته باشد.و پروتئین را داش DNA ،RNAهای توانایی تجزیه و تحلیل توالی CLCبا استفاده از نرم افزار  -21-2

 های الزم جهت کلونینگ باشد.با استفاده از این نرم افزار قادر به انجام ارزیابی -21-3
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 CLCو نرم افزار  اینترنت پرسرعت

 

 mRNAآشنایی با سایتها و نرم افزارهای پیشگویی ساختار  :بیست و دومهدف کلی جلسه 

 :بیست و دوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. RNAانواع ساختارهای  -22-1

 بینی ساختار ثانویه را نام ببرد.های پیشروش -22-2

 اشد.ب RNAstructureو  mfoldبا استفاده از نرم افزارهای آنالین  RNAقادر به پیشگویی ساختار دوم  -22-3

 باشد.RNA پیش بینی بر هم کنش دو قادر به-22-4
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 اینترنت پرسرعت
 
 

  Micro RNAآشنایی با بانک اطالعاتی مربوط به  :سومبیست و هدف کلی جلسه 
 :سومبیست و اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. RNAهای شناسایی میکرو روش-23-1

 باشد.RNA های اطالعاتی میکرو استفاده از پایگاه  قادر به-23-2
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 اینترنت پرسرعت

 

 
 )عملی( و نحوه ی استفاده از آن Sigma Plotآشنایی با نرم افزار  :بیست و چهارمهدف کلی جلسه 

 بیست و چهارم:اهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 در بیوتکنولوژی را بیان کند. Sigma Plotکاربردهای نرم افزار  -24-1

 را در کامپیوتر نصب و راه اندازی نماید. Sigma Plotنرم افزار  -24-2

 سمت را شرح دهد.قی کار با هر را نشان دهد و نحوه Sigma Plotموجود در نوار ابزار نرم افزار  قسمتهای مختلف-24-3

ه نام مودا در آن وارد نرواکنش دو متغیره  های مربوط به یکرسم کند و داده Sigma Plotی جدید در نرم افزار یک صفحه -24-4

 گذاری نماید.

 Wordرد نرم افزار نها را واآید و پیاده نما های وارد شدهافزار رسم کرد روی داده توان با این نرمانواع نمودارهایی را که می -24-5

  و تفسیر کند. نموده
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 Sigma Plot نرم افزار

 

 )عملی( و نحوه ی استفاده از آن Sigma Plotآشنایی با نرم افزار  :بیست و پنجمهدف کلی جلسه 
 بیست و پنجم:اهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد
را نامگذاری های آن نوانسرعوارد کند و  Sigma Plot های مربوط به یک واکنش الیزا را در یک صفحه از نرم افزار داده -25-1

 نماید.

 OD50% و میزان م کند رس Sigma Plotل از الیزا را توسط نرم افزار صنمودار ستونی و نمودار منحنی از داده های حا -25-2

 آن را محاسبه کند.

 کند و آن را تفسیر نماید. Wordهای حاصل را وارد نرم افزار نمودار -25-3

را نامگذاری  های آنسرعنوانوارد کند و  Sigma Plotافزار را در یک صفحه از نرم MTTهای مربوط به یک واکنش داده -25-4

 نماید.

آن  IC50 موده و میزان نمودار منحنی رسم ن Sigma Plotبا استفاده از نرم افزار  MTTهای حاصل از واکنش برای داده -25-5

 را محاسبه کند.
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 Sigma Plot نرم افزار
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سهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ

ارزشیابی تکوینی 
 (کوئیز)

  طول ترم %5 عملی -تستیو  تشریحی

و تستی  ،تشریحی تالاسؤ ترمآزمون میان 
 .دبو هداخوجاخالی 

20٪ 01/02/1398 10- 8 

 و تستی  ،تشریحیسواالت  *آزمون پایان ترم
 .دبو هداخوجاخالی 

30% 25/03/1398 12- 8 

 %30 عملی

حضور فعال در 
 کالس

 ور در کالس درس وضح
 مشارکت در بحث و گفتگو

  طول ترم 5٪

 8-10 23/03/1398 ٪10 انجام پروژه **تکالیف بررسی



 امتحان جبرانی برای آزمون نهایی وجود ندارد مگر در شرایط خاص که باید با تشخیص گروه انجام شود. *
 باشد.می23/03/1398زمان تحویل یا ارائه ی تکلیف **

 باشد.می 03/04/1398ی اعالمی تا تاریخ عتراض به نمره. مهلت ا01/04/1398 نهاییی نکته: تاریخ اعالم نمره
  

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور مستمر و منظم در کالس درس -

 گیرییجاد اختالل در امر یاددهی و یادتوجه کامل به کالس در حین تدریس و پرهیز از ا -

 حضور در کالسمطالعه ی مطالب هر جلسه  قبل از  -

 .شامیدن، حرف زدن با همدیگر: استفاده از تلفن همراه، خوردن و آموارد ممنوعه

  پزشکی همراه با اینترنت پر سرعت سایت کامپیوتر گروه بیوتکنولوژی: خدمات حمایتی دوره

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول
  تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 پزشکی بیوانفورماتیک دول زمانبندی درسج

 30/13-30/15یکشنبه  - تاریخ کالس عملی سرفصل دروس جلسات
 دانشکده پزشکی 1مکان: سالن کامپیوتر شماره 

 10/10 -10/8سه شنبه -کالس تئوریتاریخ 
 11مکان: کالس 

 مدرس

 دکتر اکبری 28/11/1397 مفهوم و کاربرد های بیوانفورماتیک 1
 تئوری

 ،  NCBIآشنایی اولیه با بانک اطالعاتی  2

EMBL,DDJB,EBI,OMIM  و
 بخشهای مختلف آنها

 دکتر کمال ویسی 30/11/1397
 تئوری

 ,NCBI اطالعاتیآشنایی با کاربرد های بانک  3

EMBL,DDJB,EBI,OMIM    
دکتر کمال ویسی  5/12/1397

 عملی
و   ChemDrawآشنایی با نرم افزارهای  4

PDQuest    
 دکتر بهرامی 7/12/1397

 عملی
 آشنایی اولیه با بانک اطالعاتی 5

GENBANK  و بخشهای مختلف آن 
 دکتر اکبری 12/12/1397

 تئوری

 دکتر اکبری GENBANK 14/12/1397 کاربردهای  6
 عملی

آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار اول و دوم  7
 ,Swiss Data Bank,پروتئین از قبیل

Expasy  

دکتر کمال ویسی  19/12/1397
 تئوری

آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار اول و دوم  8
 ,Swiss Data Bank, پروتئین از قبیل 

Expasy 

دکتر رضا  21/12/1397
 دارحمیخ

 عملی

آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار سوم  9
( و نرم افزارهای بررسی ساختار PDBپروتئین)

 سوم پروتئین ها و پیش بینی آن

دکتر رضا  18/01/1398
 خدارحمی

 عملی

آشنایی با بانکهای اطالعاتی  ساختار سوم  10
( و نرم افزارهای بررسی ساختار PDBپروتئین)

 و پیش بینی آنسوم پروتئین ها 

دکتر رضا  20/01/1398
 خدارحمی

 عملی

  بهرامیدکتر 25/01/1398  ها Blastانواع  -جستجو در بانک ژن 11
 تئوری

  بهرامیدکتر  27/01/1398 ها Blastانواع  -جستجو در بانک ژن 12
 عملی

 اساتید مربوطه 01/02/1398 آزمون میان ترم 

توالی   Alignment -جستجو در بانک ژن 13
 Protein)های نوکلئوتیدی و آمینواسیدی

and DNA)Pairwise – alignments 

 دکتر اکبری  03/02/1398
 عملی

 دکتر اکبری  Primer 3 08/02/1398طراحی پرایمر با نرم افزار  14
 تئوری

 دکتر اکبری  Primer 3 10/02/1398طراحی پرایمر با نرم افزار  15



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 عملی

 دکتر اکبری  Primer 3 15/02/1398طراحی پرایمر با نرم افزار  16
 عملی

 Geneکاربردها و نحوه ی استفاده از نرم افزار  17

Runner  

 

 دکتر اکبری  17/02/1398
 تئوری

 Geneکاربردها و نحوه ی استفاده از نرم افزار  18

Runner  

 

 دکتر اکبری 22/02/1398
 عملی 

 

  RFLPطراحی پرایمر برای  19
 Gene Runnerبا استفاده از نرم افزار 

 دکتر اکبری 24/02/1398
 عملی 

 
 RFLPطراحی پرایمر برای  20

 Geneبا استفاده از نرم افزار 

 Runner 

 دکتر اکبری  28/02/1398
 عملی

   CLC نحوه ی استفاده از نرم افزار 21

 
 دکتر محمد زاده 30/02/1398

 تئوری

آشنایی با سایتها و نرم افزارهای پیشگویی  22
 mRNAساختار 

 دکتر محمد زاده 04/03/1398
 عملی

 Microآشنایی با بانک اطالعاتی مربوط به  23

RNA و نحوه ی طراحی آنها 
 دکتر محمد زاده 06/03/1398

 عملی

و نحوه ی  Sigma Plotآشنایی با نرم افزار  24
 استفاده از آن 

 دکتر اکبری  11/03/1398
 عملی

و نحوه ی  Sigma Plot آشنایی با نرم افزار  25
 استفاده از آن 

 دکتر اکبری 18/03/1398
 عملی

 اساتید مربوطه 23/03/1398 بررسی تکالیف 

 همه اساتید 25/03/1398 آزمون نهایی 


