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 پسؼکی داًؽکذُ

 98پبییس  – ثیَاًفَرهبتیک طرح درض

 

ثیَاًفَرهبتیک :  ػٌَاى درض

 ثیَؼیوی ثبلیٌیکبرؼٌبظی ارؼذ رؼتِ  اٍل داًؽجَیبى ترم :هخبطجبى

  (حذٍاحذ، هجوَػب یک ٍا 5/0ّر اظتبد  ظْن) 2: تؼذادٍاحذ

 تب یک ظبػت پط از اتوبم جلعبت درض :ظبػت پبظخگَیی ثِ ظَاالت فراگیر

 11تب  8ؼٌجِ ظبػت یک رٍز( ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی رٍز،:   )هبى ارائِ درضز

 ٍ دکتر ًبزًیي جلیلیبى هظفریّبدی دکتر  :هذرض 

  -:درض ٍ پیػ ًیبز

 

: ّذف کلی درض 

 

 (جْت ّر جلعِ یک ّذف: )ّذاف کلی جلعبتا

 

 هقذهِ ای ثش ثیَاًفَسهبتیک  -1

ی  ػتیدادُ ص یگبّْبیپب -2

 ّبی هشخـ ّبی دادُ ٍ یبفتي تَالی اُگیپب یهقشف -3

ٍ ثشسػی تئَسیک پبتَطًیؼیتِ   BLAST، هشیپشا یعشاح -4

آؿٌبیی ثب اثضاسّبی ثیَاًفَسهبتیکی ثیبى طى  -5

آؿٌبیی ثب آًبلیض ثیَاًفَسهبتیکی هؼیشّبی ثیَؿیویبیی  -6

 miRNAآؿٌبیی ثب اثضاسّبی ثیَاًفَسهبتیکی ثشسػی  -7

 ّبlncRNAثیَاًفَسهبتیکی دس ثشسػی فولکشدی آؿٌبیی ثب اثضاسّبی  -8

 

: اّذاف ٍیصُ ثِ تفکیک اّذاف کلی ّر جلعِ

 

  کیٍاًفَرهبتیثر ة یهقذهِ ا :ّذف کلی جلعِ اٍل

  :اّذاف ٍیصُ جلعِ اٍل

هقشفی فلن ثیَاًفَسهبتیک، ػیش تبسیخی آى ٍ هَضَفبت اكلی هغشح ؿذُ  -1

تَضیح فَایذ ثیَاًفَسهبتیک  -2

الفجبی طًَم، ًَکلئَتیذّب ٍ ًوبیؾ دادُ ّب  تَضیح کلی -3

هقشفی طًَهیک ٍ الفجبی پشٍتئیٌْب ٍ دادُ ّبی هختق آًْب ٍ هٌبفـ ایي دٍ ؿبخِ اص دادُ ّب  -4

ُ ّبی صیؼت ؿٌبػی، طًتیک ٍ ػیؼتن ثیَلَطی هقشفی ػبیش حَص -5

تَضیح دػتبٍسدّبی ثیَاًفَسهبتیک، پیؾ ثیٌی ػبختبسّب ٍ تقبهل آًْب  -6

ٍضیح فَایذ پبیگبُ دادُ ٍ ًشم افضاسّبی هَسد اػتفبدُ دس پبیگبّْبی دادُ ت -7

تَضیح کبسثشدّبی ثیَاًفَسهبتیک دس پضؿکی ٍ تفبٍت آى ثب اًفَسهبتیک، خبیگبُ ثیَاًفَسهبتیک دس ایشاى ٍ تقشیف  -8

 پبیگبُ دادُ
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پبیگبّْبی دادُ زیعتی  :دٍمّذف کلی جلعِ 

: دٍماّذاف ٍیصُ جلعِ 

اّویت پبیگبّْبی دادُ ٍ اػتفبدُ ّبی آًْب  تـشیح -1

تَضیح عجقِ ثٌذی پبیگبّْبی دادُ ثش اػبع هحتَا ٍ ًحَُ دػتشػی  -2

تَضیح کلیذّبی کوک کٌٌذُ فوَهی خؼتدَ دس پبیگبُ دادُ  -3

هقشفی پبیگبّْبی دادُ اكلی اعالفبت اػیذّبی ًَکلئیک ٍ پبیگبّْبی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ٍ هـخلبت آًْب ٍ  -4

ٍسیتن استجبعی آًْب الگ

ٍ هشاخقِ توشیٌی ثِ ثشخی پبیگبّْب  هقشفی ثشتشیي پبیگبّْبی دادُ ٍ فولکشد کلی آًْب -5

پبیگبّْبی دادُ پشٍتئیٌی دس صهیٌِ تَالی، ػبختبس ٍ   دس آًْب ٍٍ توشیي خؼتحهقشفی هَتَسّبی خؼتدَی اكلی  -6

فولکشد 

ٍ ًشم افضاسّبی هفیذ پبیگبّْبی دادُ ( IBC)هقشفی پبیگبُ هشکضی ثیَاًفَسهبتیک ایشاى  -7

ٍ  تـشیح اخضاء یک سکَسد دس پبیگبُ دادُ ٍ اًَاؿ فشهتْبی آى ٍ هقشفی کتبثْبی هفیذ دس صهیٌِ ثیَاًفَسهبتیک -8

تْبی هختلف توشیي فولی دسثبسُ تغییش فشم

 

 هرجغ  یّبیتَال افتيیدادُ ٍ  یّب گبُیپب یهؼرف :ظَم ّذف کلی جلعِ

: ظَمظِ اّذاف ٍیصُ جل

، BLAST ،Structure ،dbGaP ،EST ،MeSH ،OMIMکلیت : ، هحتَا ٍ اخضاء آى ؿبهلNCBIهقشفی پبیگبُ  -1

PMC ،Bookshelf ،dbSNP ،Genbank توشیي ثشسػی ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص اعالفبت ایي پبیگبّْب ٍ 

 ای خؼتدَ دس آىٍ تـشیح ًحَُ ػشذ ٍ افوبل هحذٍدیتِ Pubmedٍ ثخؾ  Entrezهقشفی هَتَس ػشذ  -2

 ٍ توشیي آًْب تَضیح اختلبسات هفیذ دس خؼتدَ -3

ٍ توشیي فولی  هشٍس کلی چگًَگی دػتیبثی ثِ اعالفبت تَالیْبی اػیذ ًَکلئیک دس آصهبیـگبُ -4

ٍ  EST ،dbSTS ،WGS ،TPA ،SNP ،HTGs ،HTC ،TPA  ٍRefseq: تـشیح ثخـْبی هختلف ثبًک طى -5

لف اختلبسات هفیذ تَالیْبی هخت

ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص اعالفبت ٍ هحتَای آى ؿبهل خْـْبی ثجت  HGMDهقشفی ٍ توشیي ثجت ًبم دس ػبیت   -6

ؿذُ دس طًْبی هختلف اًؼبى 

خؼتدَی چکیذُ ّب، ًَیؼٌذُ ّب، آدسػْب، ًحَُ خوـ : تَاًبییْب ٍ ػشٍیؼْبی آى ؿبهل Scopusهقشفی ػبیت  -7

ٍ  H-indexا ٍ اػبهی احتوبلی، هفَْم ٍ توشیي فولی هحبػجِ ثٌذی سصٍهِ پظٍّـی هحققیي ثب توبم آدسػِ

اسصیبثی اعالفبت ٍ کیفیت هدالت هختلف ًوبیِ دس ایي پبیگبُ 

 DNA  ٍRNAتَضیح ًحَُ یبفتي تَالیْبی هشخـ  -8

 

  تِیضیپبتَشى کیتئَر یٍ ثررض BLAST هر،یپرا یطراح :چْبرمّذف کلی جلعِ 

: چْبرماّذاف ٍیصُ جلعِ 

. DNA  ٍRNAتوشیي فولی یبفتي تَالیْبی هشخـ . تئَسیک عشاحی پشایوش ٍ هقذهبت الصم آىتَضیح  -1

 ٍ چگًَگی ًوبیؾ دس هقبیؼِ دٍ سکَسد Global  ٍLocalکشدى  Alignتَضیح  -2

ٍ پشٍتئیي دس ّوشدیفی  DNAتَضیح ًحَُ ػیؼتن ًوشُ دّی ثِ تَالیْبی  -3

ٍ ًحَُ  BLAST،تَكیف اًَاؿ   یبسّبی قضبٍت دس ًتبیح هقبیؼٍِ الگَسیتن آى ٍ هـ BLASTهقشفی ٍ تـشیح  -4

آًبلیض ًتبیح ٍ تَضیح اخضاء هختلف دادُ دس كفحِ ًتبیح 
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. ٍ تَضیح ٍ افوبل تٌؾیوبت هختلف Primer 3اًتخبة یک تَالی هثبل ٍ عشاحی پشایوش فولی دس ًشم افضاس  -5

دس  ٍ ػبختبسّبی هضاحن احتوبلی کیفیت پشایوشّب ی ٍاسصیبثی پبیذاس توشیٌیثشسػی هقشفی، تَضیح تئَسیک ٍ  -

 Generunner ٍ Oligoanalyzerّبی ًشم افضاس

 NCBIپبیگبُ  BLASTچک کشدى فولی پشایوشّب ٍ تکشاسی ًجَدى تَالی آًْب دس ثخؾ  -6

 NCBIپبیگبُ  BLASTکشدى تَالی اػیذ ًَکلئیک دس  BLASTتوشیي فولی  -7

ٍ ًحَُ اػتفبدُ اص آًْب دس ثشسػی پتبًؼیل ( یب پبیگبّْبی هـبثِ دیگش) Polyphen  ٍSIFTآؿٌبیی ثب پبیگبُ ّبی -8

ثیوبسیضایی خْـْب دس ایي دٍ پبیگبُ ٍ توشیي فولی 

 

 آؿٌبیی ثب اثضاسّبی ثیَاًفَسهبتیکی ثیبى طى: ّذف کلی جلعِ پٌجن

اّذاف ٍیصُ جلعِ پٌجن 

 تَضیح اّویت آًبلیض ثیَاًفَسهبتیکی ثیبى طى -1

 ّبی دادُ هَخَد دس حیغِ ثیبى طىپبیگبُهقشفی  -2

 ّبی هختلف آىٍ ثخؾ genecards.orgهقشفی پبیگبُ  -3

 ٍ تفؼیش ًتبیح genecards.orgآهَصؽ ًحَُ خؼتدَ دس  -4

 ّبی هختلف آىٍ ثخؾ RefEXهقشفی پبیگبُ  -5

 ٍ تفؼیش ًتبیح RefEXآهَصؽ ًحَُ خؼتدَدس  -6

 آىّبی هختلف ٍ ثخؾFantom CAGE viewerهقشفی پبیگبُ  -7

 ٍ تفؼیش ًتبیحFantom CAGE viewerآهَصؽ ًحَُ خؼتدَدس   -8

 ّبی هختلف آىٍ ثخؾ  Expression ATLASهقشفی پبیگبُ  -9

 ٍ تفؼیش ًتبیح Expression ATLASآهَصؽ ًحَُ خؼتدَدس   -10

 
 

آؿٌبیی ثب آًبلیض ثیَاًفَسهبتیکی هؼیشّبی ثیَؿیویبیی : ّذف کلی جلعِ ؼؽن

ؼؽن اّذاف ٍیصُ جلعِ 

 ّویت ًیبص ثِ آًبلیض ثیَاًفَسهبتیک هؼیشّبی تشاسػبًی ػلَلیضشٍست ٍ ا -1

 KEGGآؿٌبیی ثب پبیگبُ  -2

 ّبٍ تَضیح ّشیک اص کبسثشدّب ٍ آیتن KEGGفشاگیشی ًحَُ خؼتدَ دس  -3

  signaLink.orgّب ٍ ًحَُ کبس کشدى ثب ّب، قبثلیتتَضیح ٍیظگی -4

 ، هـخلبت ٍ کبسثشد آىThe Human Reference Protein Interactome Mapping Projectهقشفی   -5

 ٍ اػتخشاج  اعالفبت هشتجظ اص آى  CancerNETهقشفی ٍ آهَصؽ ًحَُ کبسکشدى ثب پبیگبُ  -6
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 miRNAآؿٌبیی ثب اثضاسّبی ثیَاًفَسهبتیکی ثشسػی : ّذف کلی جلعِ ّفتن

اّذاف ٍیصُ جلعِ ّفتن 

 ٍ اّویت آى، هؼیش ثیَػٌتض ٍ ًحَُ فولکشد  miRNA تقشیف -1

 ّبmiRّبی پیؾ ثیٌی یح هختلشی دس خلَف اػبع ثشًبهِتَم -2

 ٍ آؿٌبیی ثب ًحَُ فولکشد آى ٍ چگًَگی دسیبفت اعالفبت miRBASEٍسٍد ثِ پبیگبُ  -3

 ٍ آؿٌبیی ثب ًحَُ فولکشد آى ٍ چگًَگی دسیبفت اعالفبت miRDBٍسٍد ثِ پبیگبُ  -4

  ى فولیّب ٍ توشیٍیظگیّب، miRّبی ّذف آؿٌبیی ثب اثضاسّبی پیؾ ثیٌی طى -5

 

 ّبlncRNAآؿٌبیی ثب اثضاسّبی ثیَاًفَسهبتیکی دس ثشسػی فولکشدی : ّذف کلی جلعِ ّؽتن

اّذاف ٍیصُ جلعِ ّؽتن 

 ّبlncRNAتقشیف ٍ ثیبى ًقؾ  -1

 ّبlncRNAدػتِ ثٌذی  -2

 ّب lncRNAّبی ثیَاًفَسهبتیکی هشتجظ ثب تشیي پبیگبُهقشفی هْن -3

   lncRNAتَالی یک تَضیح رٍغ ثذظت آٍردى  -4

 ّبlncRNAیي الگَی ثیبى تقی -5

 ّب هیبًکٌؾ داسًذlncRNAّبیی کِ ثب miRهقشفی ًحَُ یبفتي  -6

 

 

 :در پبیبى داًؽجَ قبدر ثبؼذ

حَصُ ّبی عجقِ ثٌذی ؿذُ . ثب فلن ثیَاًفَسهبتیک آؿٌب ؿَد ٍ فولکشدّب ٍ کبسثشدّبی آى سا ثـٌبػذ -1

تیک سا آؿٌب ؿَد ٍ ثب اػتفبدُ ّبی گًَبگَى ثیَاًفَسهبتیک دس ثیَلَطی ػبختبسی ٍ فولکشدی ٍ فلَم ثیَاًفَسهب

 .هختلف پضؿکی آؿٌب ؿَد
 

ثب چگًَگی اػتفبدُ اص دادُ ّب ٍ ًحَُ دػتشػی ثِ . ثب پبیگبّْبی هختلف دادُ دس فلن ثیَاًفَسهبتیک آؿٌب ؿَد .-2

ثب . گًَگی خؼتدَ ٍ ًکبت کوکی ػشذ دس هَتَسّبی خؼتدَ آؿٌب ؿَدثب ذ. اعالفبت پبیگبّْبی دادُ آؿٌب ؿَد

ثب هْوتشیي پبیگبّْبی دادُ . فولکشدّبی هختلف پبیگبّْبی دادُ ٍ سًٍذ هٌغقی تثجیت اعالفبت دس آًْب آؿٌب ؿَد

ا ثِ ثب سکَسدّبی ثجت ؿذُ دس پبیگبّْبی دادُ آؿٌب ؿَد ٍ ثذاًذ چگًَِ فشهتِ. دس صهیٌِ ّبی هختلف آؿٌب ؿَد

. یکذیگش قبثل تجذیل اًذ
 

ثب هَتَس . کٌذ ىیٍ دسثبسُ ًحَُ اػتفبدُ اص آًْب توش. آؿٌب ؿَد NCBI گبُیپب یاكل یثخـْب سیثب اػتفبدُ ّب ٍ ص -3

ٍ کوک کٌٌذُ دس ػشذ  دیثب اختلبسات هف. آى آؿٌب ؿَد هبتیٍ ًحَُ ػشذ ٍ تٌؼ Pubmed صیٍ ى Entrezػشذ 

سا ثـٌبػذ ٍ هشٍس  DNA  ٍRNAآى دسثبسُ  یدادُ ثبًک طى آؿٌب ؿَد ٍ هحتَا گبُیاثب ح .کٌذ ىیآؿٌب ؿَد ٍ توش

ٍ  دُدادُ ثجت ؿذُ دس ثبًک طى آؿٌب ؽثب اًَاؿ . ٍ اخضاء سکَسد دادُ ثب فشهت ثبًک طى آؿٌب ؿَد ةیثب تشت. کٌذ

اػتفبدُ اص خذهبت  یثشا آؿٌب ؿَد؛ ًحَُ ثجت ًبم HGMDدادُ  گبُیثب پب .آًْب سا ثذاًذ Curationػغح افتجبس ٍ 

ٍ  Scopus تیثب ػب. ٍ ًحَُ دػتشػی ثِ خْـْبی عجقِ ثٌذی ؿذُ دس ػبیت سا فشا گیشد سدیثگ ادیسا  تیػب

ٍ اًَاؿ  H-indexثب ًحَُ هحبػجِ . کٌذ ىیآؿٌب ؿَد ٍ توش تیآى ٍ ًحَُ ػشذ ٍ اػتفبدُ دس ػب دیاعالفبت هف

 یّبیتَال افتيیًحَُ . کٌذ ىیٍاحذ آؿٌب ؿذُ ٍ توش یػتیاد دس لػشذ افش جیکشدى ًتب کؼبىیهختلف ػشذ دادُ ٍ 
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 . کٌذ ىیسا توش یهشخـ طى

 

 Primer 3دس ًشم افضاس  هشیپشا یعشاح حَُثب ى. اثذیطى ّذف سا ة یهشخـ اكل یثتَاًذ تَال هشیپشا یعشاح یثشا -4

کٌذ  BLASTدس طًَم  تیص لحبػ اختلبفسا ا هشّبیپشا تبًیًْب. کٌذ یعشاح هشیکٌذ ٍ دس آى پشا ىیآؿٌب ؿذُ ٍ توش

پشایوشّبی عشاحی ؿذُ سا  .دیًوب یاةیاسص Oligoanalyzerهضاحن آى سا دس ًشم افضاس  یٍ ػبختبسّب هشّبیٍ ػپغ پشا

 .سی آًْب سا دس ًشم افضاس چک کٌذاسصیبثی کٌذ ٍ اهکبى تـکیل ػبختبسّبی هضاحن ٍ پبیذا GeneRunnerدس ًشم افضاس 

ثب سٍؿْبی اػتبًذاسد ٍ الگَسیتوْبی ّوشدیفی . یب پشٍتئیي آؿٌب ؿَد DNAسسػی تـبثِ دس تَالی ثب هقیبسّبی ة

 BLASTثذاًذ . ثب خذاٍل هبتشیؼی ّوشدیفی آؿٌب ؿَد. ثب ًحَُ اهتیبص دّی تـبثِ ػٌدی آؿٌب ؿَد. آؿٌب ؿَد

ثب ًحَُ  .ًوبیذ BLASTسا  DNAآؿٌب ؿَد ٍ ثتَاًذ تَالیْبی  BLASTثب اًَاؿ . چیؼت ٍ چِ کبسثشدّبیی داسد

 .آؿٌب ؿَد Polyphen  ٍSIFTحبكل دس  ىیپشٍتئ یآى ثش تَال سیتبث ایخْؾ  کیثَدى  صایهبسیة یثشسع

 ّبی¬یطگیثشًبهِ ٍ ٍ طیثب هح.طى آؿٌب ؿَد اىیة یکیٍاًفَسهبتیة یثب اثضاسّب: دس پبیبى ایي خلؼِ داًـدَ ثبیذ  -5

genecards.org خؼتدَ دس  قِیٍ عش ّب¬یطگیاهِ، ٍثشى طیثب هح. آؿٌب ؿَدRefEX ثشًبهِ،  طیثب هح. آؿٌب ؿَد

خؼتدَ  قِیٍ عش ّب¬یطگیثشًبهِ، ٍ طیثب هح. آؿٌب ؿَدFantom CAGE viewerخؼتدَ دس  قِیٍ عش ّب¬یطگیٍ

. آؿٌب ؿَد Expression ATLASدس  

. اػتخشاج کٌذ اتییسا ثب خض یستشاسػبىیهغ کیقبدس ثبؿذ ٍ  سا ثذاًذ سّبیهغ کیٍاًفَسهبتیة صیثِ آًبل اصیت ىٍسضش -6

دس آى ًقؾ داؿتِ ثبؿذ سا  تَاًذ¬یطى م کیسا کِ  یهختلف یسّبیقبدس ثبؿذ هغداًـدَ دس پبیبى ایي خلؼِ ثبیذ 

سا تَكیف  KEGG pathway database ٍ ًحَُ کبس کشدى ثب ّب¬تیقبثل ّب،¬یطگیٍّوچٌیي ثتَاًذ . کٌذ ىییتـ

 The Human تیهـخلبت ٍ اّن. آؿٌب ؿَد signaLink.orgٍ ًحَُ کبس کشدى ثب  ّب¬تیقبثل ّب،¬یطگیثب ٍ. کٌذ

Reference Protein Interactome Mapping Project گبُیقبدس ثبؿذ ثب پب ٍ ًیض سا رکش کٌذ CancerNET 

 کبس کشدُ ٍ اعالفبت هشتجظ سا اص آى اػتخشاج کٌذ

اػبع  .کٌذ حیّب سا تـشmiRًحَُ فولکشد کشدُ ٍ  فیا تَفس miR ٍػٌتضیة سیهغد، سا ثذاى miRNA فیتقش -7

. سا ثِ دػت آٍسد miR کی یقبدس ثبؿذ تَالٍ ًیض  کٌذ حیّب سا تـشmiRاّذاف  یىیة ؽیح ّبی¬ثشًبهِ

طى هـخق،  کی یثشاٍ ثتَاًذ  کٌذ سیسا تفغ جیؿذُ سا هـخق ٍ ًتب یىیة ؽیهـخق، اّذاف ح miR کی یثشا

miRکٌذ سیسا تفغ جیسا هـخق ٍ ًتب دٌّذ¬یطى سا ّذف قشاس مکِ احتوبال آى  ییّب. 

 

ّب سا ثیبى lncRNAّب سا ثیبى کٌذ، دػتِ ثٌذی lncRNAتقشیف ٍ ًقؾ : دس پبیبى خلؼِ داًـدَ ثبیذ قبدس ثبؿذ -8

لی چٌیي قبدس ثبؿذ تَاّب سا فْشػت کٌذ ٍ ّنlncRNAّبی ثیَاًفَسهبتیکی هشتجظ ثب تشیي پبیگبُکٌذ، ثتَاًذ هْن

ّب lncRNAکِ ثب  ییّبmiRقبدس ثبؿذ ٍ  کٌذ ىییّب سا ثتَاًذ تـlncRNA اىیة یالگَ.سا ثذػت آٍسد  lncRNAیک 

 کٌذ ىییداسًذ سا تـ اًکٌؾیم

 

 

 

 Jean-Michel Claverie , Cedric Notredame , Bioinformatics) ثیَاًفَرهبتیک ثِ زثبى ظبدُ :هٌبثغ

For Dummies, 2006, Wiley, ISBN: 978-0-470-08985-9 ) راٌّوبی کبهل ٍ کبرثردی ٍNCBI  تبلیف

ٍلی اهلل هْذی زادُ 
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 ٍ کبر ثب ایٌترًت ٍ ًرم افسار ارائِ ثِ صَرت ظخٌراًی :رٍغ تذریط

 

ٍ ًرم افسارّبی هَرد اظتفبدُ در  Power Pointٍ ًرم افسار  ، ایٌترًتٍیذئَ پرٍشکتَر :ٍظبیل آهَزؼی

 هَضَع درض

 

اثی  ظٌجػ ٍ ارزؼی

ثر حعت )ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

( درصذ

ظبػت تبریخ  

پرٍشُ طراحی 

  پرایور

تَالی اًتخبة 

طى ٍ عشاحی 

تَػظ  پشایوش

 داًـدَ

 - دی 30 30

هؼرفی ظبیت یب 

 ًرم افسار

 كجح 10 ثْوي 5 20ػویٌبس 

حضَر فؼبل در 

کالض 

 پشػؾ ؿفبّی

 ٍ فولی

ثِ كَست  10

 هؼتوش

ثِ كَست 

 هؼتوش

 

  :قررات کالض ٍ اًتظبرات از داًؽجَم

دس كَست تقذاد غیجت ثیؾ اص حذ هدبص دسع  .داًـدَیبى ثبیؼتی حضَس ثِ هَقـ ٍ هٌؾن دس کالع داؿتِ ثبؿٌذ

دس صهبى حضَس دس کالع ثبیؼتی خَ ّوشاُ ثب احتشام هتقبثل ٍ تَخِ کبهل ثِ هغبلت اسائِ . آًْب حزف خَاّذ ؿذ

. ؿذُ حبکن ثبؿذ

 .ات کالع، ثبیؼتی قجال هغلت خلؼِ ثقذ سا هغبلقِ کٌٌذ ٍ دس اسصیبثی کالػی ؿشکت فقبل ًوبیٌذدس توبم خلغ

. ّوچٌیي داًـدَیبى هَؽف اًذ، پشٍطُ ّبی خَد سا قجل اص آصهَى پبیبى تشم تحَیل دٌّذ

 

 

 

 

 

:  هذیر گرٍُ ًبم ٍ اهضبی                 ٍ دکتر ًبزًیي جلیلیبى دکتر ّبدی هظفری:  ًبم ٍ اهضبی هذرض

پرٍفعَر زّرُ رحیوی 
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هبریب ؼیرٍاًی دکتر  :داًؽکذُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 :تبریخ ارظبل                                     10/7/98:   تبریخ تحَیل
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                                    (رؼتِ کبرؼٌبظی ارؼذ ثیَؼیوی ثبلیٌی)ثیَاًفَرهبتیک  جذٍل زهبًجٌذی درض

 11تب  8 ؼٌجِ ّب ظبػتیک :لعِرٍز ٍ ظبػت ج

 

 هذرض هَضَع ّر جلعِ              تبریخ جلعِ

1 14/7/98 

 ؿٌجِیک

 دکتش ّبدی هؾفشی هقذهِ ای ثش ثیَاًفَسهبتیک

2 21/7/98 

 ؿٌجِیک

 دکتش ّبدی هؾفشی یػتیدادُ ص یگبّْبیپب

3 28/8/98 

 ؿٌجِیک

 یْبی هشخـّبی دادُ ٍ یبفتي تَال گبُیپب یهقشف
 

 دکتش ّبدی هؾفشی

4 5/8/98 

 ؿٌجِیک

 دکتش ّبدی هؾفشی ٍ ثشسػی تئَسیک پبتَطًیؼیتِ BLAST، هشیپشا یعشاح

5 12/8/98 

 ؿٌجِیک

 ًبصًیي خلیلیبىدکتش  آشنایی با ابزارهای بیوانفورماتیکی بیان ژن

6 19/8/98 

 یکـٌجِ

 دکتش ًبصًیي خلیلیبى آشنایی با آنالیز بیوانفورماتیکی مسیرهای بیوشیمیایی

7 26/8/98 

 یکـٌجِ

 دکتش ًبصًیي خلیلیبى miRNAآشنایی با ابزارهای بیوانفورماتیکی بررسی 

8 3/9/98 

یکـٌجِ 

 دکتش ًبصًیي خلیلیبى هاlncRNAآشنایی با ابزارهای بیوانفورماتیکی در بررسی عملکردی 

 


