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زاًؽکسُ 

ترهی  قبلت ًگبرغ طرح زرض

 

ثیَاًفَرهبتیک :  ػٌَاى زرض

 ثیَؼیوی ثبلیٌیارؼس  کبرؼٌبظیرؼتِ  اٍل زاًؽجَیبى ترم :هربطجبى

  5/1: تؼسازٍاحس

 تب یک ظبػت پط از اتوبم جلعبت زرض :ظبػت پبظرگَیی ثِ ظَاالت فراگیر

 4تب  1ثِ ظبػت زٍؼي رٍز( ظبػت ٍ ًیوعبل تحصیلی رٍز،:   )زهبى ارائِ زرض

 زکتر هظفری :هسرض 

  -:زرض ٍ پیػ ًیبز

 

: ّسف کلی زرض 
 

 (جْت ّر جلعِ یک ّسف: )ّساف کلی جلعبتا

 

 ّبی سیغتیاّذاف ٍ هؿزفی دادُ ّب در پبیگبُتؿزیف هقذهبتی ٍ ثیبى اّویت ثیَاًفَرهبتیک،    -1

  یعتیدادُ س یگبّْبیپب -2

 دیٍ اختقبرات هف NCBI ،Pubmed  ٍScopus گبُیپب  یهؿزف -3

 DDBJ  ٍEMBL، ثؿالٍُ DNA  ٍRNAهزخؽ  یّبیتَال یٍ خغتدَ Genbank گبُیپب یهؿزف -4

 کی ییسایهبریة لیپتبًظ یثزرط UCSC ،HGNC  ٍHGMD ،KEGG ،Genecards یگبّْبیپب یهؿزف -5

 Polyphen  ٍSIFT گبُیخْؼ ثب پب

، Primer  3 یًتزًتیا یثب ًزم افشارّب هزیپزا یطزاح یّب ثب افَل ٍ رٍػ ییٍ آؽٌب Scopus تیعب یهؿزف -6
Oligoanalyzer 

 هزیپزا یٍ طزاح Primer 1  ،Oligo 7 ،GeneRunnerافشار  ٍ ًزم هزیپزا یطزاح یّب ثب رٍػ ییاداهِ آؽٌب -7

 هٌبعت PCRثزًبهِ  یًزم افشار یاةیصى ٍ ارس اىیة یثزرط یثزا

 ىٍ ًحَُ اعتفبدُ اس آ BLASTآؽٌبیی ثب  -8
 

: اّساف ٍیصُ ثِ تفکیک اّساف کلی ّر جلعِ

 

 یّب گبُیزازُ ّب زر پب یاّساف ٍ هؼرف ک،یٍاًفَرهبتیة تیاّن اىیٍ ة یهقسهبت فیتؼر :ّسف کلی جلعِ اٍل

 یظتیز

  :اّساف ٍیصُ جلعِ اٍل
هؿزفی ؾلن ثیَاًفَرهبتیک، عیز تبریخی آى ٍ هَضَؾبت افلی هطزح ؽذُ  -1

هبتیک تَضیح فَایذ ثیَاًفَر -2

تَضیح کلی الفجبی صًَم، ًَکلئَتیذّب ٍ ًوبیؼ دادُ ّب  -3

هؿزفی صًَهیک ٍ الفجبی پزٍتئیٌْب ٍ دادُ ّبی هختـ آًْب ٍ هٌبفؽ ایي دٍ ؽبخِ اس دادُ ّب  -4

هؿزفی عبیز حَضِ ّبی سیغت ؽٌبعی، صًتیک ٍ عیغتن ثیَلَصی  -5

ٍ تؿبهل آًْب  تَضیح دعتبٍردّبی ثیَاًفَرهبتیک، پیؼ ثیٌی عبختبرّب -6

تَضیح فَایذ پبیگبُ دادُ ٍ ًزم افشارّبی هَرد اعتفبدُ در پبیگبّْبی دادُ  -7
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تَضیح کبرثزدّبی ثیَاًفَرهبتیک در پشؽکی ٍ تفبٍت آى ثب اًفَرهبتیک، خبیگبُ ثیَاًفَرهبتیک در ایزاى ٍ تؿزیف پبیگبُ  -8

 دادُ

 

پبیگبّْبی زازُ زیعتی  :زٍمّسف کلی جلعِ 

: زٍمجلعِ اّساف ٍیصُ 
تؾزیح اّویت پبیگبّْبی دادُ ٍ اعتفبدُ ّبی آًْب  -1

تَضیح طجقِ ثٌذی پبیگبّْبی دادُ ثز اعبط هحتَا ٍ ًحَُ دعتزعی  -2

تَضیح کلیذّبی کوک کٌٌذُ ؾوَهی خغتدَ در پبیگبُ دادُ  -3

هؾخقبت آًْب ٍ الگَریتن ارتجبطی  هؿزفی پبیگبّْبی دادُ افلی اطالؾبت اعیذّبی ًَکلئیک ٍ پبیگبّْبی اٍلیِ ٍ ثبًَیِ ٍ -4

آًْب 

ٍ هزاخؿِ توزیٌی ثِ ثزخی پبیگبّْب  هؿزفی ثزتزیي پبیگبّْبی دادُ ٍ ؾولکزد کلی آًْب -5

پبیگبّْبی دادُ پزٍتئیٌی در سهیٌِ تَالی، عبختبر ٍ  ؾولکزد  در آًْب ٍٍ توزیي خغتحهؿزفی هَتَرّبی خغتدَی افلی  -6

ٍ ًزم افشارّبی هفیذ پبیگبّْبی دادُ ( IBC)ٍرهبتیک ایزاى هؿزفی پبیگبُ هزکشی ثیَاًف -7

ٍ توزیي ؾولی  تؾزیح اخشاء یک رکَرد در پبیگبُ دادُ ٍ اًَاؼ فزهتْبی آى ٍ هؿزفی کتبثْبی هفیذ در سهیٌِ ثیَاًفَرهبتیک -8

تْبی هختلف درثبرُ تغییز فزم

 

 زیتصبرات هفٍ اخ NCBI ،Pubmed  ٍScopus گبُیپب هؼرفی  :ظَم ّسف کلی جلعِ

: ظَماّساف ٍیصُ جلعِ 
، BLAST ،Structure ،dbGaP ،EST ،MeSHکلیت : ، هحتَا ٍ اخشاء آى ؽبهلNCBIهؿزفی پبیگبُ  -1

OMIM ،PMC ،Bookshelf ،dbSNP توزیي ثزرعی ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس اطالؾبت ایي پبیگبّْب ٍ 

 ٍ اؾوبل هحذٍدیتْبی خغتدَ در آىٍ تؾزیح ًحَُ عزذ  Pubmedٍ ثخؼ  Entrezهؿزفی هَتَر عزذ  -2

 ٍ توزیي آًْب تَضیح اختقبرات هفیذ در خغتدَ -3

 

ثؼالٍُ ، DNA  ٍRNAهرجغ  یّبیتَال یٍ جعتجَ Genbank گبُیپب یهؼرف :چْبرمّسف کلی جلعِ 

DDBJ  ٍEMBL 

: چْبرماّساف ٍیصُ جلعِ 

اخشاء ٍ عبختبر ٍ ٍیضگیْبی آى  Genbankهؿزفی ثبًک دادُ  -1

ٍ توزیي ؾولی  ر کلی چگًَگی دعتیبثی ثِ اطالؾبت تَالیْبی اعیذ ًَکلئیک در آسهبیؾگبُهزٍ -2

ٍ ؽٌبعِ ّب  Genbankتؾزیح کبهل رکَردّبی دادُ هَخَد در  -3

ٍ  EST ،dbSTS ،WGS ،TPA ،SNP ،HTGs ،HTC ،TPA  ٍRefseq: تؾزیح ثخؾْبی هختلف ثبًک صى -4

اختقبرات هفیذ تَالیْبی هختلف 

 ٍ ًیش ثزرعی توزیٌی ایي پبیگبّْبی دادُ ٍ اخشاء ٍ دادُ ّبی آًْب EMBL  ٍDDBJی کلی پبیگبّْبی دادُ هؿزف -5

 

ثررظی  UCSC ،HGNC  ٍHGMD ،KEGG ،Genecardsّبی گبُیپب یهؼرف :پٌجنّسف کلی جلعِ 

 Polyphen  ٍSIFTپتبًعیل ثیوبریسایی یک جْػ ثب پبیگبُ 

: پٌجن اّساف ٍیصُ جلعِ
ٍ ًحَُ اعتتفبدُ اس اطالؾبت آى ٍ توزیي ؾولی  UCSCهؿزفی پبیگبُ  تَضیح ٍ -1

 HGNCهؿزفی ٍ توزیي اعتفبدُ اس دایزُ الوؿبرف پبیگبُ  -2

ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس اطالؾبت ٍ هحتَای آى ؽبهل خْؾْبی ثجت ؽذُ در  HGMDهؿزفی ٍ توزیي ثجت ًبم در عبیت   -3

صًْبی هختلف اًغبى 

 KEGGت ٍ ثخؾْبی هختلف پبیگبُ آؽٌبیی ٍ ثزرعی ففحب -4
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ٍ تَاًبیی ّبی هختلف ارایِ اطالؾبت آى  Genecardsهؿزفی ٍ ثزرعی پبیگبُ  -5

ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس آًْب در ثزرعی پتبًغیل ثیوبریشایی خْؾْب در ایي دٍ  Polyphen  ٍSIFTآؽٌبیی ثب پبیگبُ ّبی -6

ٍ توزیي ؾولی  پبیگبُ

 

 یثب ًرم افسارّب هریپرا یطراح یّب رٍغاصَل ٍ ثب  ییآؼٌبٍ  Scopusهؼرفی ظبیت  :ؼؽنّسف کلی جلعِ 

 Primer  3 ،Oligoanalyzer یًترًتیا

: ؼؽناّساف ٍیصُ جلعِ 
خغتدَی چکیذُ ّب، ًَیغٌذُ ّب، آدرعْب، ًحَُ خوؽ ثٌذی : تَاًبییْب ٍ عزٍیغْبی آى ؽبهل Scopusهؿزفی عبیت  -1

ٍ ارسیبثی اطالؾبت ٍ  H-indexاعبهی احتوبلی، هفَْم ٍ توزیي ؾولی هحبعجِ  رسٍهِ پضٍّؾی هحققیي ثب توبم آدرعْب ٍ

کیفیت هدالت هختلف ًوبیِ در ایي پبیگبُ 

. DNA  ٍRNAتوزیي ؾولی یبفتي تَالیْبی هزخؽ . تَضیح تئَریک طزاحی پزایوز ٍ هقذهبت السم آى -2

. ٍ تَضیح ٍ اؾوبل تٌػیوبت هختلف Primer 3اًتخبة یک تَالی هثبل ٍ طزاحی پزایوز ؾولی در ًزم افشار  -3

 NCBIپبیگبُ  BLASTپزایوزّب ٍ تکزاری ًجَدى تَالی آًْب در ثخؼ  ؾولی چک کزدى -4

 Oligoanalyzerدر ًزم افشار  ٍ عبختبرّبی هشاحن احتوبلی کیفیت پزایوزّب ارسیبثی پبیذاری ٍ توزیٌیثزرعی  -5

 

، Primer 1 ، Oligo 7 افسار ٍ ًرم هریپرا یطراح یّب ثب رٍغ ییازاهِ آؼٌب :مّفتّسف کلی جلعِ 

GeneRunner ثرًبهِ  یًرم افسار یاةیشى ٍ ارز اىیة یثررض یثرا هریپرا یٍ طراحPCR  هٌبظت

: مّفتاّساف ٍیصُ جلعِ 
 Primer 1ٍ طزاحی ؾولی پزایوزّب ثب ًزم افشار  ARMSتؾزیح چگًَگی طزاحی پزایوزّبی السم ثزای تکٌیک  -1

. ٍ آهَسػ ًحَُ طزاحی پزایوز ثب ایي ًزم افشار Oligo7ضیح ٍ هؿزفی ًزم افشار تَ -2

 Oligo 7توزیي طزاحی پزایوز ثب ًزم افشار  -3

ثزای ارسیبثی کیفیت پزایوزّب ٍ اهکبى تؾکیل عبختبرّبی  GeneRunnerهؿزفی ٍ آهَسػ ًحَُ اعتفبدُ اس ًزم افشار  -4

ثبًَیِ در پزایوزّب 

 UCSC  ٍOptimaseاهکبى تکثیز قطؿِ ّذف ثب پزایوزّبی طزاحی ؽذُ در پبیگبُ  ٍ توزیٌی یکارسیبثی تئَر -5

ProtocolWriter 
 

ٍ ًحَُ اظتفبزُ از آى  BLASTثب  ییآؼٌب :ّؽتنّسف کلی جلعِ 

: مّؽتاّساف ٍیصُ جلعِ 

ٍ اّویت آى در دادُ ّبی ثیَلَصیک  Alignmentتؾزیح هفَْم تؾبثِ ٍ  -1

 ٍ چگًَگی ًوبیؼ در هقبیغِ دٍ رکَرد Global  ٍLocalکزدى  Alignتَضیح  -2

کزدى ٍ تَضیح هفبّین کلیذی در هقَلِ ّوزدیفی تَالیْب  Alignتَضیح دٍ الگَریتن افلی  -3

ٍ پزٍتئیي در ّوزدیفی  DNAتَضیح ًحَُ عیغتن ًوزُ دّی ثِ تَالیْبی  -4

هؿزفی دٍ ًَؼ هبتزیظ ًوزُ دّی  -5

 ٍ الگَریتن آى ٍ هؿیبرّبی قضبٍت در ًتبیح هقبیغِ BLASTهؿزفی ٍ تؾزیح  -6

ٍ ًحَُ آًبلیش ًتبیح ٍ تَضیح اخشاء هختلف دادُ در ففحِ ًتبیح  BLASTتَفیف اًَاؼ   -7

 NCBIپبیگبُ  BLASTکزدى تَالی اعیذ ًَکلئیک در  BLASTتوزیي ؾولی  -8

 

 :زر پبیبى زاًؽجَ قبزر ثبؼس

حَسُ ّبی طجقِ ثٌذی ؽذُ ثیَاًفَرهبتیک را . ٍ ؾولکزدّب ٍ کبرثزدّبی آى را ثؾٌبعذثب ؾلن ثیَاًفَرهبتیک آؽٌب ؽَد  -1

 .آؽٌب ؽَد ٍ ثب اعتفبدُ ّبی گًَبگَى ثیَاًفَرهبتیک در ثیَلَصی عبختبری ٍ ؾولکزدی ٍ ؾلَم هختلف پشؽکی آؽٌب ؽَد
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تفبدُ اس دادُ ّب ٍ ًحَُ دعتزعی ثِ اطالؾبت ثب چگًَگی اط. ثب پبیگبّْبی هختلف دادُ در ؾلن ثیَاًفَرهبتیک آؽٌب ؽَد .-2

ثب ؾولکزدّبی هختلف . ثب چگًَگی خغتدَ ٍ ًکبت کوکی عزذ در هَتَرّبی خغتدَ آؽٌب ؽَد. پبیگبّْبی دادُ آؽٌب ؽَد

ثب هْوتزیي پبیگبّْبی دادُ در سهیٌِ ّبی هختلف آؽٌب . پبیگبّْبی دادُ ٍ رًٍذ هٌطقی تثجیت اطالؾبت در آًْب آؽٌب ؽَد

. ثب رکَردّبی ثجت ؽذُ در پبیگبّْبی دادُ آؽٌب ؽَد ٍ ثذاًذ چگًَِ فزهتْب ثِ یکذیگز قبثل تجذیل اًذ. ؽَد

 

ثب هَتَر عزذ . کٌذ ىیٍ درثبرُ ًحَُ اعتفبدُ اس آًْب توز. آؽٌب ؽَد NCBI گبُیپب یافل یثخؾْب ریثب اعتفبدُ ّب ٍ س -3

Entrez سیٍ ى Pubmed کوک کٌٌذُ در عزذ آؽٌب ؽَد ٍ  دیثب اختقبرات هف. ؽٌب ؽَدآى آ هبتیٍ ًحَُ عزذ ٍ تٌع ٍ

 .کٌذ ىیتوز

 

ٍ  ةیثب تزت. را ثؾٌبعذ ٍ هزٍر کٌذ DNA  ٍRNAآى درثبرُ  یدادُ ثبًک صى آؽٌب ؽَد ٍ هحتَا گبُیثب پب -4

اؾتجبر ٍ ثب اًَاؼ دادُ ثجت ؽذُ در ثبًک صى آؽٌب ؽذُ ٍ عطح . اخشاء رکَرد دادُ ثب فزهت ثبًک صى آؽٌب ؽَد

Curation  َُدادُ  یگبّْبیثب پب. کٌذ ىیرا توز یهزخؽ صى یّبیتَال افتيیآًْب را ثذاًذ ٍ ًحEMBL  ٍDDBJ 

 هختلف آًْب را ثؾٌبعذ یآؽٌب ؽَد ٍ ثخؾْب

 

دادُ  یگبّْبیثب پب. کٌذ ىیٍ اخشاء آى ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس خذهبت آى آؽٌب ؽَد ٍ توز UCSC گبُیثب پب -5

HGNC ،HGMD ،KEGG  ٍGenecards تْبیعب یاعتفبدُ اس خذهبت ثزخ یآؽٌب ؽَد؛ ًحَُ ثجت ًبم ثزا 

ثب . آؽٌب ؽَد HGNC ارفالوؽ رُیدر دا یصى یتخقـ یٍاصُ ّب یهؿي ایهتزادف  افتيی یثب چگًَگ. ردیثگ ادیرا 

 .آؽٌب ؽَد Polyphen  ٍSIFTحبفل در  ىیپزٍتئ یآى ثز تَال ریتبث ایخْؼ  کیثَدى  سایهبریة یًحَُ ثزرط

 

ثب ًحَُ . کٌذ ىیآؽٌب ؽَد ٍ توز تیآى ٍ ًحَُ عزذ ٍ اعتفبدُ در عب دیٍ اطالؾبت هف Scopus تیثب عب -6

 ىیٍاحذ آؽٌب ؽذُ ٍ توز یعتیعزذ افزاد در ل جیکزدى ًتب کغبىیٍ اًَاؼ هختلف عزذ دادُ ٍ  H-indexهحبعجِ 

 Primerدر ًزم افشار  هزیپزا یطزاح حَُثب ى. اثذیف را ةصى ّذ یهزخؽ افل یثتَاًذ تَال هزیپزا یطزاح یثزا .کٌذ

 BLASTدر صًَم  تیرا اس لحبظ اختقبؿ هزّبیپزا تبًیًْب. کٌذ یطزاح هزیکٌذ ٍ در آى پزا ىیآؽٌب ؽذُ ٍ توز 3

 .دیًوب یاةیارس Oligoanalyzerهشاحن آى را در ًزم افشار  یٍ عبختبرّب هزّبیکٌذ ٍ عپظ پزا

 

آؽٌب ٍ ًحَُ طزاحی پزایوز ثب آى ٍ تٌػین  Primer 1ثب ًزم افشار . آؽٌب ؽَد ARMSثزد تکٌیک ثب تئَری ٍ کبر -7

. آؽٌب ٍ ًحَُ طزاحی پزایوز ثب آى را یبد ثگیزد Oligo 7ثب ًزم افشار . هحذٍدیبت اؾوبل ؽذُ ثز طزاحی را یبد ثگیزد

هکبى تؾکیل عبختبرّبی هشاحن ٍ پبیذاری آًْب را ارسیبثی کٌذ ٍ ا GeneRunnerپزایوزّبی طزاحی ؽذُ را در ًزم افشار 

 UCSC  ٍOptimaseثتَاًذ اهکبى تکثیز تئَریک ٍ ثزًبهِ پیؾٌْبدی تکثیز هحقَل در . در ًزم افشار چک کٌذ

ProtocolWriter را ارسیبثی کٌذ .

 

الگَریتوْبی ّوزدیفی آؽٌب ثب رٍؽْبی اعتبًذارد ٍ . یب پزٍتئیي آؽٌب ؽَد DNAثب هؿیبرّبی ثزرعی تؾبثِ در تَالی  -8

چیغت ٍ چِ  BLASTثذاًذ . ثب خذاٍل هبتزیغی ّوزدیفی آؽٌب ؽَد. ثب ًحَُ اهتیبس دّی تؾبثِ عٌدی آؽٌب ؽَد. ؽَد

. ًوبیذ BLASTرا  DNAآؽٌب ؽَد ٍ ثتَاًذ تَالیْبی  BLASTثب اًَاؼ . کبرثزدّبیی دارد

 

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

Bioinformatics For Dummies, 2006, Wiley, ISBN: 978-0-470-08985-9 ) راٌّوبی ٍ

تبلیف ٍلی اهلل هْسی زازُ  NCBIکبهل ٍ کبرثرزی 
 

 ٍ کبر ثب ایٌترًت ٍ ًرم افسار ارائِ ثِ صَرت ظرٌراًی :رٍغ تسریط
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ٍ ًرم افسارّبی هَرز اظتفبزُ زر هَضَع  Power Pointافسار  ٍ ًرم ، ایٌترًتٍیسئَ پرٍشکتَر :ٍظبیل آهَزؼی

 زرض

 

ظٌجػ ٍ ارزؼیبثی  

ظبػت تبرید  ( ثر حعت زرصس)ظْن از ًورُ کلرٍغ       آزهَى 

پرٍشُ طراحی 

  پرایور

تَالی صى اًتخبة 

 ٍ طزاحی پزایوز

 تَعط داًؾدَ

 - دی 30 30

هؼرفی ظبیت یب 

 ًرم افسار

 حفت 10 ثْوي 5 20عویٌبر 

حضَر فؼبل زر 

کالض 

ٍ  پزعؼ ؽفبّی

 ؾولی

ثِ فَرت  10

 هغتوز

ثِ فَرت 

 هغتوز

آزهَى تؽریحی 

 پبیبًترم

ثْوي  30 40آسهَى کتجی 

( ؽٌجِ)

فجح  10

 

  :هقررات کالض ٍ اًتظبرات از زاًؽجَ

س درط آًْب حذف در فَرت تؿذاد غیجت ثیؼ اس حذ هدب .داًؾدَیبى ثبیغتی حضَر ثِ هَقؽ ٍ هٌػن در کالط داؽتِ ثبؽٌذ

. در سهبى حضَر در کالط ثبیغتی خَ ّوزاُ ثب احتزام هتقبثل ٍ تَخِ کبهل ثِ هطبلت ارائِ ؽذُ حبکن ثبؽذ. خَاّذ ؽذ

ّوچٌیي  .در توبم خلغبت کالط، ثبیغتی قجال هطلت خلغِ ثؿذ را هطبلؿِ کٌٌذ ٍ در ارسیبثی کالعی ؽزکت فؿبل ًوبیٌذ

. خَد را قجل اس آسهَى پبیبى تزم تحَیل دٌّذداًؾدَیبى هَغف اًذ، پزٍصُ ّبی 

 

 

 

 

 

پرٍفعَر زّرُ رحیوی :  ًبم ٍ اهضبی هسیر گرٍُ           زکتر ّبزی هظفری      :  ًبم ٍ اهضبی هسرض
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زکتر کرین ذَغ گرز  :زاًؽکسُ EDOًبم ٍ اهضبی هعئَل 

 

 :ارظبل تبرید                                     5/7/96:   تبرید تحَیل

 



7 

 

                                    (ارؼس ثیَؼیوی ثبلیٌی رؼتِ کبرؼٌبظی)ثیَاًفَرهبتیک  جسٍل زهبًجٌسی زرض                           

 16تب  13 زٍؼٌجِ ّب ظبػت :لعِرٍز ٍ ظبػت ج

 

 هسرض هَضَع ّر جلعِ              تبرید جلعِ

1 17/7/96 

 ؽٌجِدٍ

ٍ ثیبى اّویت ثیَاًفَرهبتیک، اّذاف ٍ هؿزفی  تؿزیف هقذهبتی

 ّبی سیغتی دادُ ّب در پبیگبُ

 دکتز ّبدی هػفزی

2 24/7/96 

 دٍؽٌجِ

 دکتز ّبدی هػفزی یعتیدادُ س یگبّْبیپب

3 1/8/96 

 دٍؽٌجِ

ٍ اختقبرات  NCBI ،Pubmed  ٍScopus گبُیپب  یهؿزف

 دیهف

 دکتز ّبدی هػفزی

4 8/8/96 

 دٍؽٌجِ

ٍ  DNAهزخؽ  یّبیتَال یٍ خغتدَ Genbank گبُیپب یهؿزف

RNA ٍُثؿال ،DDBJ  ٍEMBL 

 دکتز ّبدی هػفزی

5 15/8/96 

 دٍؽٌجِ

، UCSC ،HGNC  ٍHGMD ،KEGG یگبّْبیپب یهؿزف

Genecards گبُیخْؼ ثب پب کی ییسایهبریة لیپتبًظ یثزرط 

Polyphen  ٍSIFT  

 دکتز ّبدی هػفزی

6 22/8/96 

 دٍؽٌجِ

 یطزاح یّب ثب افَل ٍ رٍػ ییٍ آؽٌب Scopus تیعب یهؿزف

 Primer  3 ،Oligoanalyzer یًتزًتیا یثب ًزم افشارّب هزیپزا

 دکتز ّبدی هػفزی

7 29/8/96 

 دٍؽٌجِ

،  Primer 1افشار  ٍ ًزم هزیپزا یطزاح یّب ثب رٍػ ییاداهِ آؽٌب

Oligo 7 ،GeneRunner اىیة یثزرط یثزا هزیپزا یٍ طزاح 

 هٌبعت PCRثزًبهِ  یسارًزم اف یاةیصى ٍ ارس

 دکتز ّبدی هػفزی

8 6/9/96 

ؽٌجِ دٍ

 دکتز ّبدی هػفزی ٍ ًحَُ اعتفبدُ اس آى BLASTآؽٌبیی ثب 

 


