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  فناوري پزشکیزیست گروه آموزشی: بیوانفورماتیک   :کارگاه/دوره/عنوان درس

  تعداد واحد/ساعت: (براي درس)

  واحد عملی  1 –  نظري  واحد  1
    لنگرودپیراپزشکی  پرستاري و مامایی و   آموزشی درمانی:مرکز  /دانشکده

  ساعت عملی   34،  ساعت نظري  17 :کارگاه/دوره /رسمدت زمان ارائه د  یک  تعداد گروه هدف: 

  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

  فناوري پزشکی زیستکارشناسی ارشد  
  1400 آبان 3 زمان شروع:

  د مسؤول: مشخصات استا
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 معرفی و اهداف درس 

 

  در مورد درس بنویسید. ه لمک  300تا  250حدود  در ختصري. معرفی م1

گفته   هاو ساختار پروتئین  کدهاي ژنتیکی  مانند  ،چیدهستی پیهاي زیآوري و آنالیز دادهبه علم جمع)  Bioinformatics(  یوانفورماتیکب

اطالعات این    يمجموعه بتوان از  تا    گرددیم   یسع  یاطالعات  يو بانکها  یوتريکامپ  ينرم افزارها  یوتر،که در آن با استفاده از کامپشود  می

به   و پزشکی  شناسییست در علوم ز  یزاتتجهش و  دان  یشرفتبا پ   ی، تشخیصی و درمانی استفاده کرد.یقاتتحقکارهاي  در  ه،  تحلیل شد

و    )هاي حاصل از تعیین توالیند دادهمان(  هااستخراج شده از سلول  يها داده  یم حجم عظ  یشبا افزا  یو مولکول  ی سلول  ژنتیک وعلوم    یژهو

 یش افزابا  .  یممواجه هست  ارزشمندین اطالعات  کارگیري ابندي متنوعی براي بزارهاي تحلیل و طبقه ، نیاز به ابمختلفموجودات    نیز در

ب  یدایشپ   سببها،  داده  ینمناسب ا  یلو تح  یابیباز  یره،به ذخ  یازنها  حجم از داده  ینا ایدگرد  یوانفورماتیکعلم  دانش نوظهور، به   ین. 

ب  یکعنوان   م  ي،ارشته  یندانش  تکن  کندیتالش  از  استفاده  با  علوم کامپ  هاي یک تا  در  علوم   یزیکف  ی،میش  یاضیات، ر  یوتر،موجود  و 

ز  یلمسا  یگر،مرتبط د و...شنایستمختلف   ي هاهستند حل کند. تالش  حتی عملکرديیا    یسطح مولکول  دررا که معموالً    سی/پزشکی 

ا  ی اصل  کاربردي/یپژوهش توال  یندر  تطابق  از:  عبارتند  کردن  ،)Alignment(  ی رشته  گردآوري جدیدهاجهش/هاژن  پیدا  هاي داده  ي، 

از تع پروتئ  يساختارها  بینییشپ   ،ها ن پروتئی  انواع  ساختار  بررسیژنوم،    والییین تحاصل  توالی آمینو اسیدي و    یندوم و سوم  از روي 

  تکامل.  يو مدلساز ینپروتئ - ینژن و تعامالت پروتئ یانب  بینییشپ   ،حتی توالی ژنی

 کارگاه/دوره: /اهداف کلی درس

فناوري پزشکی،  و بویژه در زیستتلف علوم زیستی/پزشکی مخ هايتعریف بیوانفورماتیک، کاربرد آن در حیطه

  ها آنها براي طراحی پروژهفراگیري نرم افزارهاي مهم و استفاده از  

  

  رود فراگیر قادر باشد: انتظار میوزشی، مدر پایان برنامه  آ کارگاه/دوره:/اهداف اختصاصی درس

  : حیطه شناختیدر  

 ورا تعریف کند   یوانفورماتیکمفهوم ب Databaseرا نام ببرد مختلف  يها. 

  هاي اطالعاتی پایگاهکاربردNCBI Gene and Nucleotide  رگیري این ابزارها را انجام دهد. کاکاربري و بي  شرح دهد و نحوهرا 

  بالست (نحوه تعریف وBLAST  و (Alignment را شرح دهد.  ینیو پروتئ یکنوکلئ یداس هايیتوال 

  و  هاینو ساختار پروتئ یلوات یزآنالنحوه ابزارها وDNA  .را توضیح دهد 

 یتايد یزآنال يابزارها NGS ها را شرح دهد. را فراگرفته و نحوه کار با آن 

  طراحی کند. پرایمر آن را توضیح دهد و بتواند براي یک ژن کاندید،  یازمورد ن يافزارهاو نرم یمراپر یاصول طراح 

 رح دهد.را ش يکاربرد  یکسو ژنوم یکسژنوم هايیگاه پا 

 هایستمس یولوژيب )Systems Biology( .را شرح دهد و کاربردهاي آن را نام ببرد 

 د.داده و اجرا کن شرح  را بصورت عملی و ساختار وکتور ینگکلون یزآنال 

 هاي پروتئینی و ژنومی ( سانواع اطلGenome and Protein Atlas .را شرح دهد و کار با هر کدام را انجام دهد ( 

 هاي مختلفپروتئینش بین رسانی و برهمکنپیام مسیرهاي  لیزآنا )Pathway Analysis( .را توضیح داده و اجرا کند 
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  1399-1400 دومل یمسان -لکترونیکیتقویم درسی ا

  ) ساعت 17واحد؛  1 – تئوري(

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  زه زمانی اب

  (روز) 

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  پایان یخ تار  تاریخ شروع 

1  

  یو معرف  یوانفورماتیکبوم همف

Databaseمختلف     يها 

    03/08/1400  اسالید  -   حضوري  1 دکتر محمّد رحمتی 

2  
 NCBI Gene and Nucleotide یمعرف 

Databases  

    03/08/1400 د اسالی – يحضور 1 دکتر محمّد رحمتی 

3  

 Alignment) و BLASTبالست (

  لئیک و پروتئینی ي اسید نوکاهی توال

    10/08/1400 ید اسال – حضوري 1 اسمعیلی  یلعقکتر د

    10/08/1400 اسالید  – حضوري 1 عقیل اسمعیلی کتر د DNAو  هان پروتئی  و ساختار توالی یزآنال  4

    17/08/1400  اسالید  – حضوري  1  دکتر محمّد رحمتی   NGSآنالیز دیتاي ابزارهاي   5

6  

مورد   يافزارهاو نرم   ریمپرا یاصول طراح 

  یازن

    17/08/1400 اسالید  – يورحض 1 یل اسمعیلی قعکتر د

    24/08/1400 اسالید  – حضوري 1 دکتر محمّد رحمتی   ژنومیکس کاربردي ومیکس و ژن هايپایگاه  7

8  

 Systems( هایستم س یولوژيبا ب ییآشنا

Biology(   

    24/08/1400 اسالید  – وريحض 1 عقیل اسمعیلی کتر د

  آزمون

  
  



 

۴ 

 )عملی  ساعت  34واحد؛  1 –  عملی(

  مدرس   نعنوا  جلسه 
  زه زمانی اب

  )ساعت(

  نوع 

  اي) سانهرچند   ( صوتی/
  ان پاییخ تار  تاریخ شروع 

1  NCBI Molecular Databases 1  17/08/1400 کارگاهی  – حضوري 3 دکتر محمّد رحمتی    

2  NCBI Literature Databases  2  24/08/1400 کارگاهی  – حضوري 3 دکتر محمّد رحمتی    

3  NCBI Literature Databases     01/09/1400 کارگاهی  – حضوري 3 دکتر محمّد رحمتی    

4  

هاي پروتئینی و  آنالیز توالی  نحوهابزارها و 

DNA 1  

    08/09/1400 کارگاهی  – حضوري 3 دکتر محمّد رحمتی 

5  

هاي پروتئینی و  آنالیز توالی  نحوهابزارها و 

DNA 2 

    15/09/1400 ی کارگاه  – حضوري 3 رحمتی  محمّددکتر 

    22/09/1400 کارگاهی  – حضوري 3 عقیل اسمعیلی کتر د  ) BLASTبالست (  6

7  Alignment  29/09/1400 کارگاهی  – حضوري 3 عقیل اسمعیلی کتر د    

    06/10/1400 کارگاهی  – حضوري 3 عقیل اسمعیلی کتر د  DNAو  هان پروتئی  و ساختار توالی یزآنال  8

    13/10/1400  کارگاهی  – يحضور  3  اسمعیلی  عقیلکتر د   طراحی پرایمر  9

    20/10/1400  کارگاهی  – حضوري  3  عقیل اسمعیلی کتر د  ختار وکتور کلونینگ و ساآنالیز   10

11  
Genome and Protein Atlas / 

Pathway Analysis 

    27/10/1400  کارگاهی  – حضوري  3  دکتر محمّد رحمتی 

  آزمون
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  دریس: ه تنحو

  

  انتخاب

  

  ها ماژول

  استاد  وظایف  شرکت کنندگان/دانشجو وظایف  یحتوض  خیر  لیب

  دهاسالیدر اختیار قرار دادن ا  مطالعه مکرر   به هر درس  ط مربو اسالیدهاي      و منابع اصلی حتواي م

 نابع معرفی به روزترین م مطالعه منابع معرفی شده   شکده)کتابخانه دانهاي مرجع و در دسترس (معرفی کتاب       ر یشتب مطالعه ابعمن

          هان تمری

          تاالر گفتگو 

          طرح سوال 

          سواالت متداول 

ائه شده طراحی  واي اراز محتتشریحی -بصورت تستی زمون آ      آزمون 

  دشوی م
با   منطبقو  اردت استاند سواال 

 مطالب ارائه شده باشد 

           اتاق گفتگو

          الینالس آن ک

          اخبار

          نظرسنجی 

،  بلیرسانی قو اطالع گی از اتمام مباحث اصلی با هماهن پس      آزمون  خود

  گیرد صورت می   يپیش از شروع مبحث بعد 

ن براي برگزاري  اآمادگی دانشجوی

ات بی که در جلساز مطالمون آزخود

 رائه شده است. قبل ا

ارزیابی با دقت باال و عادالنه  

 یرد صورت گ



 

۶ 

سپرده  مرتبط با مطالب درسی  وع  وضتکلیف یا مان براي دانشجوی      ها تکالیف و پروژه

  شودمی 

مطابق انتظار انجام داده و  تکالیف را  

 دهند  ارائه به موقع 

بق با توانایی  تکالیف مطا

هلت  اشد و مان بدانشجوی

 ود. ه ش کافی داد

  

  طریق   (از  روش برگزاري طفاًآنالین لدر خصوص کالسAdobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….ساعت شروع و پایان  برگزاري را قید نمایید.  و  اریخ و روز) و ت  

  د.  برگزار خواهند ش جلسه 3ی وبیناري در طبصورت  موزشبا دانشجویان و واحد آبا هماهنگی قبلی  Roomود بودن آنالین با توجه به محد کالسهاي
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  : منابع اصلی درس

در صورتی  - یا صفحات مورد نظردر این درس ل شماره فصو  نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، کتاب، ( عنوان 

 به عنوان منبع ضروري نباشد)ت آن کتاب یا همه مجال که مطالعه همه

1) Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, 
Databases and Analytical Tools. Pavel Pevzner and Ron Shamir. (2011) – 
Cambridge University Press. 

2) Bioinformatics for Biologists. Cornelia Kasper, Verena Charwat, Antonina 
Lavrentieva. 1st edition. (2018) – Springer International Publishing 

  : تربیش لعهمطا منابع

1- Bioinformatics for Dummies. Jean-Michel Claverie, Cedric Notredame. 2nd 
edition (2006). 

2 -  

3 - 

  وع محتوا ن

  فیلم   اتوران اسکورم انیمیشن  پاورپوینت تصویر Word, Pdf( (متن  پاورپوینت همراه با صوت

  (توضیح دهید.....)   سایر موارد  صوتی

  غیر قابل دانلود قابل دانلود

  

  ژه ها:  پروتکالیف و 

 رم  ف طول تتکالی 

خود   ف درس کرده و زمانبندي مناسبی در تکالی سال توجه تحصیلی نیمفا به تقویم د لطف توجه کنی یم تکالیتنظبراي 

  لحاظ نمایید.

  شماره 
عنوان  

  تکلیف 
  شرح تکلیف 

مهلت پاسخ  

  ویاندانشج

فیدبک  

  مدرس 
  هدف از ارائه تکلیف 

1  

  سمینار

  کالسی

ی وعرابطه با موض دران موظف هستند  دانشجوی

همراه   ت بهپاورپوین،  شودل میمحوها  به آنکه  

  رائه دهندصوت ا

 10ا حداکثر ت

پیش از   روز

  نهایی آزمون  

پس از 

بررسی، 

 1حداکثر  

نمره تعلق 

  گیردمی

یادگیري نحوه 

تحقیق، مطالعه و 

  رائها

فزایش دانش و ا

  توانایی دانشجویان 

2            

3            

4            

5            
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  یابی: هر ارزش وط بهمره مربشجو و نانوه ارزشیابی دنح

  پایان دوره  ب)                    در طول ترم ف)  ال

  تاریخ  درصد  /نمره  ارزشیابی روش 

  -  -  میان ترم 

  ترم پایان متحان ااز هفته قبل  1تا   نمره  2  تکلیف ارائه 

    نمره  18  پایان ترم 

  : ندگان نیان/شرکت ک مقررات و انتظارات از دانشجو

  زیر است:به شرح    زشی قررات آموت میطی دوره ملزم به رعا ه د شرکت کنن / انشجور ده

 ی رعایت حسن اخالق و شئونات اسالم  

 الکترونیکی آدرس  به  ه روزان مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 درس  محتواي و  درسی موضوعات خذ ا   

  آموزشی  محتواي  مطالعه 

 ده  ش  محول  ف یتکال  موقع به   رائها  

 ي مشارکتی اهاضل در تاالر گفتگو  و فاحضور و شرکت فع  

 ترم ن ترم و پایان ن آنالین  (در صورت لزوم) و یا حضوري میاکت در آزموشر  

  

  

  

  

  

    


