کارگاه آموزشی تئوری و عملی

زباى  ٍ Rآًالیس دادُّای ریسآرایِ
R language and Microarray data analysis

اهرٍزُ با پیطرفت تکٌَلَشی ٍ در اختیار داضتي دستگاُّای آزهایطگاّی جذیذ،
هحققیي با حجن بسرگی از دادُ ّای آزهایطگاّی هَاجِ ضذُاًذ ،کِ ًیاز است بِ
هَازات ایي پیطرفتّا با هْارتّای هربَط بِ دادُ کاٍی ٍ آًالیس دادُّا ًیس آضٌا
ضًَذً .رم افسار تحلیل آهاری ً ، Rرم افساری رایگاى ٍ حاٍی بستِّای هتٌَع است
کِ برای اّذاف هتٌَع با تَجِ بِ ًیاز هحققیي طراحی ضذُاًذ.
ّذف از برگساری کارگاُ :بررسی هحیط گرافیکی ًرم افسار ً ٍ Rقص ایي ًرم افسار در
تحلیل دادُّای ریسآرایِ هیباضذ .در پایاى دٍرُ هخاطب با ریسآرایِ ٍ دادُّای آى
آضٌا ضذُ ٍ قادر بِ ٍرٍد اطالعات ٍ تجسیِ ٍ تحلیل آىّا در هحیط ًرم افسار R
خَاّذ بَد.
سرفصل ٍ هحتَای دٍرُ (رٍز اٍل  ٍ 8-64رٍز دٍم :)8-61
هقذهِ ٍ آضٌایی با هحیط R Studio ٍ R
آهَزش ًَع دادُ ٍ ًحَُی ٍرٍد دادُّای ریسآرایِ در هحیط  ٍ Rآًالیس آىّا
آضٌایی با پکیجّای  ... ٍ affy, limmaجْت آًالیس دادُّای ریس آرایِ
آهَزش یافتي شى ّای بیاًی افتراقی
زهاى برگساری 41-42 :دی هاُ 6133
هکاى برگساری :جْاد داًطگاّی هطْذ ،ساختواى اصلی ،طبقِ سَم ،سالي کٌفراًس
ّسیٌِ ثبت ًام 432.222 :تَهاى (برای داًطجَیاى ) 422.222
هتقاضیاى هحترم هیتَاًٌذ از طریق ساهاًِ ثبت ًام جْاد داًطگاّی خراساى رضَی
) (http://edu.jdm.ac.irجْت ثبت ًام اقذام ًوایٌذ .ارسال اسکي فیص ٍاریسی ٍ ضوارُ پیگیری بِ
ّوراُ اسکي کارت داًطجَیی بِ آدرس  Raheleh.amirkhah@gmail.comالساهی هیباضذ .ضوارُ
تواس23618824386 :
حذاکثر تعذاد ضرکت کٌٌذگاىً 63 :فر
هلسٍهات کارگاُّ :وراُ داضتي لپ تاپ الساهی است.
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دستورالعمل ثبت نام
مراحل ثبت نام:
 -1بر روي دکمه شروع فرايند ثبت نام در پايين صفحه کليك نماييذ.
 -2در صفحه باز شذه موارد زير را تكميل فرماييذ:



مركس را شريعتي(مشهد) انتخاب نماييذ.



كارگروه را سمینار و كارگاه ها انتخاب فرماييذ .



طبقه بندی را كارگاه زبان  Rو آنالیس داده های ريس آرايه انتخاب کنيذ.

 -3دوره مورد نظر خود را انتخاب نموده و برروي عالمت  +و سپس برروي دکمه انتخاب کليك نماييذ.
 -4بر روي دکمه مرحله بعذ کليك کنيذ.
 -5مقررات آموزشی و شرايط انصراف را به دقت مطالعه کرده و تائيذ کنيذ و بر روي مرحله بعذ کليك کنيذ
 -6اگر در جهاد دانشگاهی پرونذه داريذ وارد پروفايل خود شذه در غير اينصورت اطالعات خود را به صورت کاملل وارد
کنيذ و دکمه مرحله بعذ را کليك کنيذ و در صورت درست بلود اطالعلات شخصلی و کلال

دکمله تائيلذ نهلايی را

انتخاب کنيذ
 -7در مرحله بعذ با زد دکمه پرداخت الكترونيكی وارد درگاه بانكی شذه که با وارد کرد اطالعلات کلارت علابر بانلك
ثبت نام خود را تكميل کنيذ .در انتها کذ فراگير و رمس عبور به شما داده می شود که تا پايا دوره نسد خود نگلاه داريلذ.
کذ فراگير نام کاربري شما براي ورود به سامانه خواهذ بود و رمس عبور نيس کذ ملی شماست.

براي شروع فرآيند ثبت نام اينجا كليك نماييد

