
 تسوِ تعالی

 

 عسٍق ٍ قلة دزهاًی ٍ تحقیقاتی آهَششی، هسکص -دستَزالعول دزخَاست ازسال سکاًس تِ هسکص تحقیقات کازدیَضًتیک

 زجایی شْید

 خَاّشوٌد است فسم دزخَاست سکاًس زا تا تَجِ تِ هَازد شیس تکویل تفسهایید. 

ٍ ّواى ًام تدٍى ّیچ تغییسی تس زٍی هیکسٍتیَب ازسالی  template nameًام ّس ًوًَِ تِ تفکیک دز قسوت  -1

 ذکس شَد ٍ تسای پسّیص اش پاک شدى ًام ًوًَِ تس زٍی هیکسٍتیَب چسة شدُ شَد.

دز هقاتل ًام ًوًَِ هستَطِ  primer nameدز قسوت ًام پسایوسی کِ تسای خَاًش ّس ًوًَِ استفادُ هی گسدد  -2

تس زٍی هیکسٍتیَب ازسالی ذکس شَد ٍ تسای پسّیص اش پاک شدى ًام پسایوس  دزج گسدد ٍ ّواى ًام تدٍى ّیچ تغییسی

 تس زٍی هیکسٍتیَب چسة شدُ شَد.

 ذکس شَد. ّس ًوًَِ دز ستَى هقاتل آى   GC دز صد -3

 اًداشُ ّس ًوًَِ دز قسوت هستَطِ ٍازد شَد. -4

 5تِ اشای ّس ًوًَِ تسای خَاًش پیکَهَل تاشد ٍ تسجیحا اش استَک اصلی جدا شَد ٍ  11غلظت پسایوسّای ازسالی  -5

 هیکسٍلیتس ازسال شَد.

ازسال شَد ٍ دزب هیکسٍتیَب ّا تا پازافیلن پَشاًدُ  0.5ًوًَِ ّای ازسالی ٍ پسایوسّا تسجیحا دز هیکسٍتیَب ّای  -6

  شَد.

 ًوًَِ ّا، تٌْا تا پٌج زٍشکازی اش شهاى ازسال ًتایج اهکاى پریس هی تاشد. reseqتسزسی دزخَاست  -7

تسای عدم تکساز ٍ خَب تَدى ًتایج سکاًس پیشٌْاد هی شَد کِ عکس ضل ًوًَِ ّا ازسال شَد. دز غیس ایٌصَزت  -8

 ًوًَِ ّا ، ّصیٌِ خَاًش دزخَاست هی شَد.  reseqدز صَزت عدم جَاب هٌاسة دز  

 دز فایل جداگاًِ ازسال شَد. reseqدزخَاست  -9

عدد هی  96اش  تعداد ًوًَِ ّا تیشتایی تکویل شًَد ٍ دز صَزتی کِ  96 یشیت ّا دز خَاست ّا دز  تواهی  -11

 .دزخَاست شَدجداگاًِ ّای شیت  دز تاشد

 هاکسٍلیتس تاشد. 21-25حجن ًوًَِ ّای ازسالی تسای خَاًش حداقل تیي   -11

هَازد ذکس شدُ، خَاّشوٌد است تواهی هَازد ذکس شدُ دز تاال زا زعایت ًوایید. دز صَزت عدم زعایت حتی یکی اش   -12

 تسای ًوًَِ ّای ازسالی کازی صَزت ًوی گیسد.

استفادُ ًوایید دز غیس ایي صَزت تسای ًوًَِ  1.2یا  1.5خَاّشوٌد است جْت ازسال ًوًَِ فقط اش هیکسٍتیَپ   -13

 ّای ازسالی کازی صَزت ًوی گیسد.

 لطفا طَل پسایوس ذکس گسدد. -14

 ًاًَگسم تاشد. 311-151ظت آى تیي چٌاًچِ ًوًَِ ازسالی شوا پالشهید هی تاشد غل -15

 ازسال عکس ضل الصاهی هی تاشد. -16


