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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  course planترمی  دوره  طرح 

 
 نیمسال تحصیلی  *.                                                                      انفورماتیک بیو:      :نام درس
 ارشد بیوتكنولوژي پزشکی ك :رشته و مقطع تحصیلی .*                                         زشکیفناوري هاي نوین علوم پ: دانشکده

 ............................:درس پیشنیاز                                                                                  :تعداد واحد* 
      12-2نبه ش :  :روز و ساعت برگزاري*  
 پزشکیبیوتكنولوژي : گروه آموزشی*.                                              9کالس شماره  :محل برگزاري .*  

 دکتر صفورا خواجه نیازي :مدرسیننام 
 :  روزهاي تماس با مسئول درس                      دکتر یعقوب صفدري : مسوول درسنام 

 niazie80@gmail.comپست الکترونیک .............................. : ، تلفن..........................: آدرس دفتر
 : هدف کلی درس

 NCBI, ENSEMBLEبا  منابع اطالعاتی ژنتیک  آشنایی 
 NEB CUTTERبا نرم افزار  آشنایی 
 GENE RUNNERبا آشنایی با نرم افزار  آشنایی 

 
 :اهداف اختصاصی

 :یران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشنداز فراگ
 .دانشجو بتواند سایتها و منابع مختلف اطالعاتی ژنتیک را نام ببرد

 .  را شرح دهد NCBIدانشجو نحوه استفاده و کاربرد سایت 
 .را توضیح دهد ENSEMBLEدانشجوبتواند نحوه استفاده و کاربرد سایت

 .را نام ببرد NEB CUTTERدانشجو بتواند کاربردهاي  
 در طراحی آنزیم هاي محدوداالثر را شرح دهد NEB CUTTERدانشجو بتواند کاربرد 
 .جهت طراحی آنزیم هاي محدوداالثر را توضیح دهد NEB CUTTERدانشجوبتواند جایگاه 

 .را نام ببرد GENE RUNNERنرم افزار دانشجو بتواند کاربردهاي  
 .  در طراحی پرایمر شرح دهد GENE RUNNERنرم افزار دانشجو بتواند کاربرد 
 جهت تایید پرایمرهاي طراحی شده توضیح دهد GENE RUNNERنرم افزار دانشجوبتواند جایگاه 

 
 

 
 عملی   –تئوري : شیوه تدریس

 gene runnerوایت بورد و کامپیوتر و اینترنت و نرم افزار 
 
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو
 .یان هر جلسه به دانشجو محول می شودارائه پروژه اي که در پا 
 

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 
 

 .ارائه پروژه اي که در پایان هر جلسه به دانشجو محول می شود :وظایف و تکالیف دانشجو
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  :تاریخ امتحان میان ترم* 

 .می شودارائه پروژه اي که در پایان هر جلسه به دانشجو محول  نمره بر اساس
 ......     : تاریخ امتحان پایان ترم

 . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان* 
 
 

 یمنابع اصل
 

 منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید
 

 
 

 ..... یجدول زمان بندي برنامه درس
  

آمادگی الزم / مالحظات  مدرس نعنوا ساعت روز
دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 NCBI, ENSEMBLEبا  منابع اطالعاتی ژنتیک  آشنایی  12-2 شنبه 

 
دکتر صفورا 

خواجه 
 نیازي

 

 NEB CUTTERبا نرم افزار  آشنایی  12-2 شنبه
 

دکتر صفورا 
خواجه 
 نیازي

 

 GENE RUNNERبا آشنایی با نرم افزار  آشنایی  12-2 شنبه
 

دکتر صفورا 
خواجه 
 نیازي

 

 


