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)ساعت عملی34- نظريساعت17(براي یک دوره درس کامل،:  
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
واحد عملی1نظريواحد 1د:نوع واح2تعداد واحد:بیوانفورماتیکنام درس: 

ي اطالع رسانی پزشکیسیستم هایش نیاز:پ
شناسیگروه میکروبمکان برگزاري:10-12شنبه ز زمان برگزاري کالس: رو

نجفیدکتر مسئول درس:نفر4تعداد دانشجویان:
نجفیدکتر مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):

(لطفا شرح دهید)شرح دوره:
آشنایی با بانک هاي اطالعاتی تخصصی. 

دهید)(لطفا شرحهدف کلی: 
هاي اطالعاتی تخصصی اسیدهاي نوکلئیک و پروتئین با نگرش باکتریایی طراحی پرایمر و آنالیز داده کآشنایی با بان

.ها

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

و اهداف و کاربرد هاcomputational biologyتعریف بیوانفورماتیک و .1
public domain(NCBI, EBI)عاتی و ابزارهاي موجود در مرور کلی بانک هاي اطال.2

بانک هاي اطالعاتی اسیدهاي نوکلئیک.3
و نرم افزار هاي بررسی ساختار پروتئین (PDB)بانک هاي اطالعاتی ساختار اول دوم و سوم پروتئین ها.4

ها
آشنایی با روش هاي پیش بینی ساختمان و عملکرد پروتئین هاي میکروبی .5
یل فیلوژنیک و مولکولی پروکاریوت ها تجزیه و تحل.6
RNA analysisنرم افزارهاي طراحی پرایمر،آنالیز سکانس ها و .7

آشنایی با روش هاي تمایز پروکاریوت ها و یوکاریوت ها.8
اطالعاتی پروکاریوت هابررسی چگونگی جمع آوري اطالعات و تجزیه و تحلیل پایگاه کامل .9

عملی
ئیک بانک ها اطالعاتی اسید نوکل.1
در بانک هاي اطالعاتیdata submissionآشنایی با چگونگی .2
OMIMچگونگی بازیابی اطالعات در .3

بکارگیري نرم افزارها و اینترنت در طراحی پرایمر.4
comprehensive microbial resourceروش هاي بازیابی و چگونگی عملکرد .5
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هاي تدریس:شیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
----------------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد

(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
شده دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پیش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
دروس، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر 

سرفصل درس مربوطه می باشد. 

وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15شرکت فعال در کالس نمرهدرصد10انجام تکالیف 
---------- ببرید)ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

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

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
1.a primer of genome science , latest edition, Greg Gibson and spencer

V.Muse Sinaure,associate inc. Publisher, sunderland, massachussetts
2.molecular microbiology : diagnostic principle and practice , latest edition.

David H, persing et al, ASM press. Washington DC
3.Computing for compratative microbial genomics , latest edtion, David W..

Wassenar, Trudy M, borini. Stefano , springer

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

نجفیدکتر و اهداف و کاربرد هاcomputational biologyتعریف بیوانفورماتیک و 1

,public domain(NCBIکلی بانک هاي اطالعاتی و ابزارهاي موجود در مرور2

EBI)
نجفیدکتر 

نجفیدکتر بانک ھای اطالعاتی اسید نوکلئیک3
و نرم افزار هاي (PDB)بانک هاي اطالعاتی ساختار اول دوم و سوم پروتئین ها4

بررسی ساختار پروتئین ها
نجفیدکتر 

نجفیدکتر بینی ساختمان و عملکرد پروتئین هاي میکروبیآشنایی با روش هاي پیش 5

نجفیدکتر تجزیه و تحلیل فیلوژنیک و مولکولی پروکاریوت ها6

نجفیدکتر RNA analysisنرم افزارهاي طراحی پرایمر،آنالیز سکانس ها و 7

نجفیدکتر آشنایی با روش هاي تمایز پروکاریوت ها و یوکاریوت ها8

اه کامل اطالعاتی پروکاریوت هابررسی چگونگی جمع آوري اطالعات و تجزیه و پایگ9
تحلیل

نجفیدکتر 

نجفیدکتر در بانک هاي اطالعاتیdata submissionآشنایی با چگونگی 11

نجفیدکتر بکارگیري نرم افزارها و اینترنت در طراحی پرایمر12

comprehensive microbialروش هاي بازیابی و چگونگی عملکرد 13

resource
نجفیدکتر 


