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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش
  course planترمی  دوره  طرح 

 
 دوم  نیمسال تحصیلی  *.                                           اطالع رسانی پزشکی            :نام درس
  :رشته و مقطع تحصیلی .*                         فناوري هاي نوین علوم پزشکی        : دانشکده

 :درس پیشنیاز                                                               1      :تعداد واحد* 
    12- 10و  10تا  8شنبه     :روز و ساعت برگزاري*  
 : گروه آموزشی*.                                      10     کالس شماره  :محل برگزاري .*  

 دکتر یعقوب صفدري : مدرسیننام 
از شنبه تا (کل ایام هفته  ساعات اداري  : روزهاي تماس با مسئول درس           دکتر یعقوب صفدري    : مسوول درسنام 

 )چهارشنبه
 com.yahoo@14_Safdari  پست الکترونیک   09178444323: تلفن گروه زیست فناوري : آدرس دفتر

 آشنایی دانشجو با سایت ها و پایگاه هاي علمی مربوط به رشته تحصیلی: هدف کلی درس
 

 :اهداف اختصاصی
 :از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند

 اصول مقاله نویسی را بدانند
 را بشناسند... ین، پالسمید و بانک هاي عرضه کننده ژن، پروتئ

 با استفاده از نرم افزار ها و سایت هاي خاص مدل سه بعدي پروتئین را شبیه سازي نمایند
 نرم افزار هاي مورد استفاده در کلون، بیان و ارزیابی برخی فعالیت هاي پروتئین را  استفاده نمایند

 بدانند و سایت هاي مرتبط با ان را  PubChemطریقه استفاده از 
 

 و نرم افزار هاي خاص استفاده از سایت کامپیوتر : شیوه تدریس
 
 

 آزمون عملی و انجام پروژه :نحوه ارزشیابی دانشجو
   : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 
 :وظایف و تکالیف دانشجو

 ایجاد تغییرات در ساختار پروتئینی و شبیه سازي پروتئین دست ورزي شده 
 و پالسمید یک ژن مرتبط با مسیر سیگنالینگ  سلول هاي سرطانی cDNAیافتن کلون 

  ندارد: امتحان میان ترمتاریخ * 
 توسط آموزش دانشکده تعیین خواهد شد     : تاریخ امتحان پایان ترم

 . حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است: اي دانشجویانسایر تذکرهاي مهم بر* 
 
 

 بحث خواهد شدتمامی سایت هاي علمی مرتبط . منبع خاصی ندارد: یمنابع اصل
 :منابع براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفید

1. A case study using the Phyre server. Kelley LA and Sternberg MJE 



 ٢

Nature Protocols (٢٠٠٩) ٣٧١-٣٦٣ ,٤. 
 . Improving topology prediction by two-track ANN-based preference scores and an extended topological 

grammar. Håkan Viklund and Arne Elofsson (٢٠٠٨) Bioinformatics 
 . http://www.yasara.org/ 

 
 

 
 
 

  یجدول زمان بندي برنامه درس
  

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

 کالس
  دکتر صفدري اصول مقاله نویسی 12-8 93اسفند 

فروردین  15
94 

همراه داشتن لپ تاپ  دکتر صفدري آشنایی با رفرنس منیجر   8-12
 الزامی است

فروردین  21
94 

، شـرکت هـاي عرضـه کننـده      بانک هاي سلولی و ژن 8-12
 ...پالسمید و 

  دکتر صفدري

فروردین  28
94 
اردیبهشت  5

94 
همراه داشتن لپ تاپ  دکتر صفدري نرم افزار هاي مورد استفاده در بیان پروتئین نوترکیب 8-12

 الزامی است
12 

اردیبهشت 
94 

8-12 ORCID  وPubChem ،Science direct دکتر صفدري  

19 
اردیبهشت 

94 

شبیه سـازي، مـدلینگ و مشـاده سـاختار سـه بعـدي        8-12
 پروتئین ها

همراه داشتن لپ تاپ  دکتر صفدري
 الزامی است

 
 

http://www.yasara.org/

