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   نانوفناوری پزشکی گروه آموزشی:        فناوری های نوين دانشکده:

 کارشناسی ارشد، نانوفناوری پزشکی تحصیلی: یرشتهو مقطع 

  عملی-تئوری د:نوع واح   1   تعداد واحد: یدر پزشک یاطالع رسان یها ستمینام درس: س

  یش نیاز:پ

 ان برگزاری: مک 5-1:ساعت شنبه  :زمان برگزاری كالس: روز

 مهدی كریمی دكتر مدرسین )به ترتیب حروف الفبا(:    دكتر مهدی كریمی مسئول درس:   6تعداد دانشجویان:

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

دانشجو باید در پایان این درس بتواند اجزاء مختلف یک رایانه شخصیی را بشناسید و عملکیرد هیر ییک را بدانید  بیا        

آشنا شده  بتواند آن را نصب و رفع ایراد بکند و كار با برنامه های كاربردی مهم آن را فرا گیرد. سیستم عامل ویندوز 

همچنین توانائی استفاده از الگوهای كتابخانه ای و روشهای مختلف جسیتجو در بانکهیای اطالعیاتی مهیم در رشیته      

حصیل خود آشنا شیود. از جملیه اهیداف    تحصیلی خود را داشته باشد و با سرویس های كتابخانه ای دانشگاه محل ت

جستجو كار كند دیگر این درس آشنائی با مرورگرهای معروف اینترنت بوده به طوری كه دانشجو بتواند با موتورهای 

و با سایتهای معروف و مفید اطالعاتی رشته خود آشنا شود. در نهایت دانشجو باید توانائی ایجاد و اسیتفاده از پسیت   

 ارسال و دریافت نامه و فایل را داشته باشد. الکترونیکی جهت

 

 

 )لطفا شرح دهید(هدف کلی: 

رایانه  سیستم های عامل  مرورگرهای اینترنتی  سایت های معروف و  هدف كلی این درس آشنا كردن دانشجویان با

 . می باشد مفید اطالعاتی

 

 )در واقع همان اهداف کلی طرح درس است(بینابینی:اهداف 
و محورهای اصلی برنامه را نشان می است نسبت به اهداف كلی روشن تر و شفاف تر  كه است هدف كلی به اجزای تخصصی تنشکسمنظور)

 (.اندكه در واقع همان اهداف رفتاری است  ویژه تری به نام اهداف قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی اهداف بینابینی دهد.

  افزارهای علمی كاربردی رشته تحصیلی بانک های اطالعاتی مهم و نرمبا آشنایی  -1

 Medline  Embase  Biological Abstract  Web ofبانک های اطالعاتی نظیر آشنایی با  -2

Science و نحوه جستجو در آنها .... 

 آشنائی با مرورگرهای معروف اینترنت و فراگیری ابعاد مختلف آنها -3

 .(و اینترنت . BBSآشنائی با شبکه های اطالع رسانی ) -4

 فراگیری نحوه تنظیمات مرورگر اینترنت برای اتصال به شبکه -5

 نحوه كار و جستجو با موتورهای جستجوی مهم -6

 آشنائی با تارهماهای معروف و مهم رشته تحصیلی -7

 اصول ارائه مطالب علمی -8
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 شاخصهای اساسی علم سنجی -9

  كار با نرم افزارهای رفرانس نویسی -11

 

 

 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   نی برنامه ریزی شدهسخنرا   *سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  بحث گروهی

 -----------------كار عملی  )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 

 حضور فیزيکی و ذهنی دانشجويان در کالس و شرکت فعال در مباحث درس -

 و انجام کارهای عملی در کالس های عملی ارايه سمینار مرتبط با مباحث مربوطه -

 

 وسايل کمک آموزشی:   

   *پروژكتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 رایانه و اینترنت و ... لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

   نمره درصد  51آزمون پایان ترم*   نمره درصد 25آزمون میان ترم *

 نمره درصد -----شركت فعال در كالس     نمره درصد  25 انجام تکالیف*

 ----------ببرید(  ناملطفاً سایر موارد )

 

 نوع آزمون

 -صییییییییحی  جور كردنی           *ایندگزینهچ       پاسخ كوتاه     *تشریحی

  غلط

 ----------- آزمون عملی)لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 منابع فارسی:

 چاپی 

 

 اينترنتی 
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اطالع رسانی ی درسارائه كلیات  ول هفتگیجد  

 

 ساعت استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی آشنایی با كامپیوتر و نصب سیستم های عامل   1

آشنایی جامع با نحوه جستجو در پایگاه اطالعاتی   2

Pubmed  و اصطالحنامه تخصصیMesh  و نحوه

های استنادی  جستجوی تخصصی با برخی از پایگاه

 Scopus, Science Direct, Googleمانند 

Scholar 

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی

آشنایی با سیستم ها و پایگاه های اطالع رسانی   3

 نانوفناوری

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی (EndNote) آشنایی با نرم افزار مدیریت منابع  4

مجموعه  مهمترینبا محتوا و امکانات  مقدماتی آشنایی  5

 :مجالت و كتب الکترونیک مانندهای 

ScienceDirect / Ovid/ Proquest 

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی

 ,databases(GENBANK, Pubmed آشنایی با  7

PDB ) و ابزراها و فرمت های مختلف 

  (FASTA, BLAST, BLAT) و پیدا كردن

 ...  RNAسکانس ژن  پروتئین و 

 دكتر كریمی

 ساعت ) تئوری و عملی( 4

طراحی پرایمر  آنالیز پرایمر  پیدا كردن سکانس ژن    8

 ...   RNAپروتئین و 

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی

 Local alignment   Globalآشنایی با   9

alignment  Pairwise alignment 

(BLAST and FASTA 

Algorithm), multiple sequence 

alignment. 
  

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی

آشنایی با ساختارهای مختلف پروتئین ها و پیش   11

 Homologyگویی ساختار سوم آنها و 

Modeling  

 ساعت ) تئوری و عملی( 4 دكتر كریمی

  دكتر كریمی امتحان عملی   11

 


