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 معاونت آموزشي 

 ي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش  یز یربرنامه  واحد

 « دوره  »طرحطراحی   چارچوب
 

 درس:اطالعات  

 مهندسي بافت  گروه آموزشي ارایه دهنده درس: 

 بیوانفورماتیک  درس: عنوان

  كد درس: 

 واحد عملي  1واحد نظری   1 :1واحد و تعداد نوع 

 دكتر محمود اعظمينام مسؤول درس: 

    ، بهزاد شهبازی، مرتضي كریمي پورالدن تیموری طوالبي، آرش آرش كیا، كیهان آزادمنش مدرسان:     مدرس/ 

 :  زمانهم /نیازپیش

 تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس  مسؤول  اطالعات

 دانشیار رتبه علمي:

 بیومتریال مهندسي بافت  رشته تخصصي:

  فناوریهای نوین پزشکي   محل كار:

 43052112 تلفن تماس:

 azamimahmoud@gmail.comالکترونیک:پست نشاني  

 

 واحد عملي(  1واحد نظری،    2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:    -نظرینظری، عملي و یا  مشتمل بر:   1
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درس را در های مختلف محتوایی  بخش  ،یکل  یحاتیرود مسؤول درس ضمن ارائه توضیم )انتظار   درس  یکل  فیتوص

 (:  کند  فیتوص  بند،  دو  ا ی  کیقالب  

 

  :مندیتوان  محورهای   / یکل  فاهدا

 توانایی تفسیر داده های بیولوژیک، ژنومی و پروتئینی با استفاده از برنامه ها و نرم افزارها 

 : مندیتوانمحورهای هر  زیر  /یاختصاص اهداف

 جستجوی منابع مقاله ای  -1

   DNAجستجو و تفسیر توالی های  -2

  RNAجستجو و تفسیر توالی های   -3

  alignment انجام -4

 یافتن و تفسیر جهش ها و پلی مرفیسم ها  -5

 تفسیر ژنی در مورد توالی های اگزون و اینترون و توالیهای میان ژنی  -6

 تفسیر توالی های پروموتوری  -7

 کار با بانک اطالعاتی پروتئینها و تفسیر آن ها  -8

 آنالیز فیلوژنی  -9

 طراحی پرایمر  -10

 کار با نرم افزارهای کلونینگ  -11

 :ریفراگ  كه روديم انتظار درس ن یا انیپا از پس

 بتواند از پایگاه های اطالعاتي  

 جستجوی مقاالت و محتوای الکترونیکي را انجام دهد.   -1

 را انجام دهد.   DNAجستجو و تفسیر توالی های  -2

 را انجام دهد. RNAجستجو و تفسیر توالی های   -3

 بر روی توالی ها را انجام دهد. alignment انجام -4

 یافتن و تفسیر جهش ها و پلی مرفیسم ها را در توالیهای ژنی انجام دهد.  -5

 .تفسیر ژنی در مورد توالی های اگزون و اینترون و توالیهای میان ژنی بر روی توالیهای مجهول انجام دهد -6
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 ام دهد. بر روی توالیهای مجهول انجتفسیر توالی های پروموتوری   -7

 را انجام دهد.  کار با بانک اطالعاتی پروتئینها و تفسیر آن ها  -8

 بر روی توالیهای ژنی  انجام دهد.آنالیز فیلوژنی   -9

 برای ژنها را انجام دهد.  طراحی پرایمر   -10

 برای طراحی یک کلونینگ را انجام دهد. کار با نرم افزارهای کلونینگ   -11

 

 : 1آموزشی  رویکرد

 3تركیبي    حضوری      2مجازی   

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده  یادگیری  - یاددهی  هایروش

 رویکرد مجازی 

  كالس وارونه    

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال   

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي  

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله )  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده    

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني    

    یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم  

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

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(    

  بحث در گروههای كوچک    

  ایفای نقش    

  یادگیری اكتشافي هدایت شده    

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم )  

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله )  

   یادگیری مبتني بر سناریو    

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(    

 یادگیری مبتني بر بازی    

 
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 ------- (  ببرید  نام  لطفاً)  موارد  سایر

 ترکیبیرویکرد  

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای  تركیبي از روش

   لطفا نام ببرید

 سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(   -1

  (  PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) -2

 یادگیری مبتني بر سناریو   -3

 همتایان( استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط   -4

  (  PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) -5

  یادگیری اكتشافي هدایت شده   -6

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني   -7

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي  -8

 

 :درس  میتقو

  / مدرسنام  

 مدرسان 

یادگیری/ تکالیف   یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث  عنوان س ی تدر روش

اطالعات در مورد دوره،   دکتر تیموری 

آزمون، رفرانسها، تکالیف و  

 اهداف در پایان دوره  

 نظری 

Introduction 

1 

بررسی پایگاه های اطالعاتی   دکتر آرش کیا 

در مورد متون علمی،  

چگونگی جستجو متون 

 علمی  

 عملی  -نظری 

Literature 

Review(1)  

2 

بررسی پایگاه های اطالعاتی   دکتر آرش کیا 

در مورد متون علمی،  

چگونگی جستجو متون 

 علمی  

 عملی  -نظری 

Literature 

Review(2)  

3 

بررسی پایگاه های ژنومی و   دکتر تیموری  

ژنی ، چگونگی جستجو و  

 تفسیر داده های ژنومی  

 NCBI Search عملی  -نظری 
Working with 

DNA Sequences 

4 
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  / مدرسنام  

 مدرسان 

یادگیری/ تکالیف   یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث  عنوان س ی تدر روش

،     RNAبررسی پایگاه های   دکتر تیموری 

چگونگی جستجو و تفسیر 

 RNAداده های 

 NCBI Search عملی  -نظری 
Working with 

RNA Sequences 

5 

 Learning Pairwise دکتر آرش کیا  

Sequence Alignment 

(Theory and 

Algorithm) 

Learning Basic Local 

Alignment Search 

Tool (BLAST) 

Learning NCBI Local 

Alignment Search 

Tool 

 عملی  -نظری 

Alignment 

6 

 Learning About: SNP دکتر کریمی پور  

Classes, MAF,   

Synonymous vs 

Nonsynonymous 

SNPs, NCBI SNP 

Database 

 عملی  -نظری 

SNPs 
 

7 

 Learning how to دکتر تیموری 

annotate a genome 

sequence, find exons, 

introns, intergenic 

spaces by different 

online tools and 

software 

 عملی  -نظری 

Gene Prediction  
for genes  

8 

 Finding promoter دکتر تیموری 

sequences and 

annotating them, 

finding the motifs by 

online tools and 

software 

 عملی  -نظری 

Gene prediction 

for promoters 

9 

 :Learning About دکتر شهبازی 

Principles of Protein 

Structure, Protein 

Databases,  

 عملی  -نظری 
 

Proteins Databases 

10 

 Physical Properties of دکتر شهبازی 

Proteins , Protein 

Domains and Motifs, 

Protein Localization, 

Biological Questions 

Addressed by 

Structural Biology, 

 عملی  -نظری 

Annotation and 

Analysis of protein 

databases  

11 
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  / مدرسنام  

 مدرسان 

یادگیری/ تکالیف   یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث  عنوان س ی تدر روش

Protein Structure 

Prediction 

 Learning about the   آزادمنشدکتر 

fundamental of 

Phylogeny Analysis 

 

 Phylogeny  and عملی  -نظری 

Multiple Sequence 

Alignment(1) 

12 

 :Learning About دکتر آزادمنش 

Molecular Phylogeny 

and Evolution 

 

 Phylogeny  and عملی  -نظری 

Multiple Sequence 

Alignment(2) 

13 

 :Learning About تیموری  دکتر

Fundamentals of  

Primer Design, Primer 

Length,  Reasonable GC 

Content and Tm, 

Examining Designed 

Primer,  NCBI Primer 

BLAST, Primer Design 

Software 

 عملی  -نظری 

Primer Design 

14 

 :Learning About تیموری  دکتر

Fundamentals of  

Cloning, Vector, 

Plasmid,  Restriction 

Sites, Restriction 

Enzymes, Plasmid 

Databases, In silico 

cloning, Cloning 

Software(SnapGene, 

CLC, and Generunner) 

 عملی  -نظری 

Cloning 

15 

 Students’ Projects 16 عملی   

 Final Exam 17 نظری   

 

 

 : دانشجو  و انتظارات از  فیوظا

در موعد  ، انجام تکالیف  در كالس درس  منظمحضور  نظیر    و انتظاراتي    در طول دوره است. وظایف  دانشجوعمومي    فیوظا  منظور

 1كالسهای  برنامهو مشاركت فعال در مقرر، مطالعه منابع معرفي شده 

 
   های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.توانند در همه انواع دورهاین وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند و  مي. 1
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 حضور منظم در كالس درس -1

 در موعد مقررانجام تکالیف  -2

 مطالعه منابع معرفي شده    -3

 های كالسمشاركت فعال در برنامه -4

 تدریس یک جلسه در پایان ترم -5

 آنالیز داده های داده شده توسط اساتید   -6

 دانشجو:   یابیارز  روش

 تراکمی   –تکوینی  

 تکلیف دانشجویان اختصاص می یابد.      5به تکوینی و    50%

 ی و امتحان انتهای ترم اختصاص می یابد. راکمبه ت  50%

-نادرست« و آزمون -»جوركردني گسترده«، »درستای«، های كتبي بسته پاسخ اعم از »چندگزینههای كتبي شامل آزمونآزمون

های كلیدی، سناریونویسي با ساختن های استداللي نظیر آزمون ویژگيهای كتبي باز پاسخ اعم از تشریحي و كوته پاسخ، آزمون

 فرضیه مي باشد.  

                           1ذكر نوع ارزیابي )تکویني/تراكمي( ▪

 دانشجوذكر روش ارزیابي  ▪

 دانشجو نهایي  ذكر سهم ارزشیابي هر روش در نمره ▪

 

  با   ا ی  مستقل  طور  به  دانشجو  كه   یي هاتیفعال  ذكر  با   يآموزش  دوره   طول  در  دانشجو  يابیارز  :2)سازنده(  ینیتکو  یابیارز ✓

تواند صرفا با هدف ارایه بازخورد اصالحي و رفع نقاط ضعف و تقویت این نوع ارزیابي مي.  دهديم   انجام   استاد  یيراهنما

نقاط قوت دانشجو صورت پذیرفته و یا با اختصاص سهمي از ارزیابي به آن، در نمره دانشجو تأثیرگذار باشد و یا به منظور 

 تحقق هر دو هدف، از آن استفاده شود.   

و  مانند كاربرگ  ترم  انیمآزمون    ،یادوار  يصیتشخ  یهاآزمون  مختلف،  یهاپروژه  انجام:  رینظ )كوییز( های  های كالسي  آزمونک 

 كالسي  

 
 .  باشدتراكمي   سهم ارزیابيارزیابي تکویني بیش از  سهم  ،مجازی يآموزش رویکرددر . 1

 
2. Formative Evaluation 
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 باشد:    ریشامل موارد ز تواند يم مثال یبراكه  است  دوره  انی دانشجو در پا يابیارز :1( یانیپا)   یتراکم  یابیارز ✓

های كتبي بسته پاسخ  شامل آزمونهای كتبي  برای مثال آزمون  هابا ذكر انواع آزمون  يعمل  ای   و  ي شفاه  ،يكتب  یهاآزمون -

اعم از تشریحي و كوته    های كتبي باز پاسخنادرست« و آزمون  - ای«، »جوركردني گسترده«، »درستاعم از »چندگزینه

كه برای   های عمليآزمون....،  و  های كلیدی، سناریونویسي با ساختن فرضیه  آزمون ویژگي  نظیر  های استدالليآزمون  پاسخ، 

با    4كار مبتني بر محل    ارزیابي و یا    و ...  2OSCE  ،3OSLEنظیر    های ساختارمند عیني انواع آزمون  تواند شامل مثال مي

       .باشد و .....   8درجه 360، ارزیابي 7)پورت فولیو( كارپوشه، 6ک بوالگ،  5DOPSاستفاده از ابزارهایي نظیر

  :منابع

 . باشديم مرتبط  یهاتیساوب  ي نشان  و ها مقاله  ،يتخصص یهاهینشر  ،يدرس  یهاكتاب شامل منابع

 : كتب(  الف      

Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner, John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

Biological Sequence Analysis: Probabilistic models of proteins and nucleic acids, R. Durbin, S. Eddy, A. 

Krogh and G. Mitchison. Cambridge University Press, Seventh printing, 2002 

Bioinformatics-Sequence and Genome Analysis, Mount, Cold Spring Harbor Laboratory Press, 2nd 

edition, 2001 

Bioinformatics, A Practical Guide to the Analysis of Genes and Proteins,  A.D. Baxevanis,  B.F.F. Ouellette, 

Second Edition, 2001 

PCR Primer Design, Yuryev, Humana Press, 2007 

CLC Sequence Viewer 7.7.1 User Manual, 2016 

 

 

 
1. Summative Evaluation 
2. Objective Structured Clinical Examination 
3. Objective Structured Laboratory Examination 
4. Workplace Based Assessment 

های عملي )پروسیجرها(  برای ارزیابي مهارت  به طور ویژه، روشي است كه  :  Direct Observation of Procedural Skills  های بالینيمشاهده مستقیم مهارت  . 5

قرار ميطراحي شده است. در این روش فراگیر در   بر اساس یک چک لیست ساختارمند، ارزیابي  حین انجام پروسیجر، مورد مشاهده  گیرد و عملکرد وی 

دقیقه و ارائه بازخورد به وی    ۱۵شود.. با این روش، بعد از هر بار انجام آزمون، نقاط قوت و ضعف فراگیر شناسایي مي شوند. فرایند مشاهده فراگیر در حدود  مي

 .انجامدطول مي دقیقه به ۵حدود 

6. Logbook 
7. Portfolio 
8. Multi Source Feedback (MSF) 
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 : مقاالت( ب      

 

1- In-silico identification of new inhibitors for Low-density lipoprotein receptor-related protein6 

(LRP6). 

2- Novel Small Molecules against Two Binding Sites of Wnt2 Protein as potential Drug 

Candidates for Colorectal Cancer: A Structure Based Virtual Screening Approach. 

3- Computational design of antagonist peptides based on the structure of secreted frizzled-

related protein-1 (SFRP1) aiming to inhibit Wnt signaling pathway. 

Structural and dynamic characterization of human Wnt2-Fzd7 complex using computational 

approaches. 

4- In silico studying of the whole protein structure and dynamics of Dickkopf family members 

showed that N-terminal domain of Dickkopf 2 in contrary to other Dickkopfs facilitates its 

interaction with low density lipoprotein receptor related protein 5/6. 

5- Rational design of DKK3 structure-based small peptides as antagonists of Wnt signaling 

pathway and in silico evaluation of their efficiency. 

6- Precise and efficient siRNA design: a key point in competent gene silencing. 

 :يج( محتوای الکترونیک      

 

www.ncbi.nl.nih.gov 

 

 

 

 

 :شتریب مطالعه یبرا  منابع(  د       

Literature Review NLM manual  

Databases 
Chapter 2 & 5: Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner, 

John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33351722/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33351722/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33351722/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33224221/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33224221/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33224221/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33155881/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33155881/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33155881/
http://www.ncbi.nl.nih.gov/
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Alignment 

Chapter 2: Biological Sequence Analysis: Probabilistic models of proteins and 

nucleic acids, R. Durbin, S. Eddy, A. Krogh and G. Mitchison. Cambridge 

University Press, Seventh printing, 2002 

MSA/Phylogeny 

Chapter 6 & 7: Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner, 

John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

Chapter 6: Bioinformatics-Sequence and Genome Analysis, Mount,  Cold 

Spring Harbor Laboratory Press, 2nd edition, 2001 

SNPs 
Chapter 16: Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner, 

John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

Working with DNA 
Chapter 13: Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner, 

John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

Gene Prediction 

Chapter 10: Bioinformatics, A Practical Guide to the Analysis of Genes and 

Proteins,  A.D. Baxevanis,  B.F.F. Ouellette, Second Edition, 2001 

Chapter 13: Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner, John 

Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

Working with RNA 

Chapter 8: Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan Pevsner, John 

Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

Chapter 5: Bioinformatics-Sequence and Genome Analysis, Mount,  Cold 

Spring Harbor Laboratory Press, 2nd edition, 2001 

Working with Proteins 

Chapter 9: Bioinformatics-Sequence and Genome Analysis, Mount,  Cold 

Spring Harbor Laboratory Press, 2nd edition, 2001 

Chapter 10 & 11: Bioinformatics and Functional Genomics, Jonathan 

Pevsner, John Wiley & Sons, Inc., Second Edition, 2009 

Primer Design PCR Primer Design, Yuryev, Humana Press, 2007 

Cloning Chapter 9 & 12 & 13: CLC Sequence Viewer 7.7.1 User Manual, 2016 

 چک لیست ارزیابی طرح دوره  

 چگونگی پردازش طرح با توجه به معیارها   

 نام درس آیتم معیارهای ارزیابی
رشته 

 مقطع 
 گروه

توضیحات در 

خصوص موارد 

 نیازمند اصالح

 قابل قبول  نیازمند اصالح
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به اطالعات كلي درس اعم از گروه آموزشي ارایه دهنده    

، كد درس، نوع و تعداد واحد، نام درس درس، عنوان

زمان  مسؤول درس و سایر مدرسان، دروس پیش نیاز و هم

 و رشته و مقطع تحصیلي اشاره شده است.  

 اطالعات درس 

   

اطالعات مسؤول درس اعم از رتبه علمي، رشته تخصصي،    

 اطالعات تماس و ...  درج شده است.

اطالعات  

 مسؤول درس 

در حد یک یا دو بند  درسهای مختلف محتوایي بخش   

 معرفي شده است.

توصیف كلي 

 درس 

   

اهداف كلي/ محورهای توانمندی  با قالب نوشتاری صحیح  

اند..درج شده   

اهداف كلي/ 

محورهای  

 توانمندی 

   

مندی با قالب  اهداف اختصاصي/ زیرمحورهای هر توان

.اندنوشتاری صحیح درج شده   

  اهداف

ي/ اختصاص

زیرمحورهای هر 

مندی توان  

   
رویکرد آموزشي مورد نظر در ارایه دوره اعم از حضوری، 

 مجازی و تركیبي مشخص شده است.  
 رویکرد آموزشي 

   

.اندهای یاددهي و یادگیری درج شده روش  

های  روش

  -یاددهي

 یادگیری 

كامل تکمیل شده جدول مربوط به تقویم درس، به طور    

 است.
 تقویم درس 

   
وظایف و انتظارات از دانشجویان نظیر حضور منظم در 

ه منابع  كالس درس، انجام تکالیف در موعد مقرر، مطالع

  و ... های كالسمعرفي شده و مشاركت فعال در برنامه

 تعریف شده و درج گردیده است.

وظایف و  

انتظارات از  

 دانشجو

   
ارزیابي دانشجو  با ذكر نوع ارزیابي نحوه 

)تکویني/تراكمي(، روش ارزیابي و سهم هر نوع/ روش  

.نمره نهایي دانشجو، درج شده است ارزیابي در  

نحوه ارزیابي 

 دانشجو

   
  ينشان ها و های تخصصي، مقالههای درسي، نشریهكتاب

اند، معرفي شده مرتبط یها تیساوب  
 منابع

 1پیوست  


