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 למי מיועד הקורס?

הקורס מיועד לסטודנטים של מקצועות מדעי החיים (ביולוגיה, ביוכימיה, הנדסה ביוכימית, רפואה, 
. הקורס מניח ידע בסיסי קודם בתכנות (אחד מקורסי מתארים מתקדמיםביוטכנולוגיה), מתואר ראשון או 

 התכנות שניתנים בטכניון, או ידע ממקור אחר), וכן רקע בסיסי כלשהו בביולוגיה.

 ת הקורסמטר

המטרה המרכזית של הקורס "גישות חישוביות במדעי החיים" הינה להנגיש לסטודנטים רעיונות מרכזיים 
וה"תרבות" השפה  ,לגשר על הפער בין צורת המחשבהמעולם מדעי המחשב, באופן "ידידותי". הקורס נועד 

ה רעיונות ומושגים מרכזיים המחשב. הסטודנטים ייחשפו לכמ-החיים לבין אלו האופייניות למדעי-של מדעי
המחשב השימושיים מאוד בביולוגיה מודרנית, למשל עבור רשתות בקרה, רצפים ביולוגיים, תמונות -ממדעי

 . ותסימולציכמה דרכים אינטואיטיביות לביצוע ביולוגיות, ו

 תוצרי למידה

 בסיום הקורס הסטודנטים:

 יכירו כמה מושגים יסודיים מעולם מדעי המחשב •
 טוב יותר את עולם הביולוגיה החישובית והביואינפורמטיקהיבינו  •
 שלהם בנוגע לדרכי פתרון של בעיות ביולוגיותהמחשבתי ירחיבו את ארגז הכלים  •
ידעו לתכנן ולממש פתרונות בסיסיים לבעיות ביולוגיות ספציפיות (כאלו שאולי אין להן פתרונות  •

 .)מוכנים "מהמדף"
 ם אנשי ביולוגיה חישובית / ביואינפורמטיקהלתקשר עשלהם ישפרו את היכולת  •

 

 יחס לקורסים אחרים

מתמקדים בהיכרות עם שפת התכנות ובמיומנויות כתיבת ה ,)Cאו  matlabקורסי התכנות (קורס שונה מה
מתמקד ברכישת מיומנות בשימוש בכלים ובמאגרי ה"מבוא לביואינפורמטיקה" קורס הוכן גם מ ,תוכניות

 .בביואינפורמטיקההקיימים הנתונים 

. זוהי שפה שצוברת Python, אך נלמד בו בין השאר להשתמש בשפת התכנות קורס תכנות אינו הקורס
פופולריות רבה בשנים האחרונות בקרב ביולוגים עם "אוריינטציה חישובית", משום שהיא מאפשרת 

ימוש מעשי ולא על היכרות הדגש יהיה על שביולוגיה. בלהתמודד בקלות ובמהירות עם משימות אופייניות 
 .מעמיקה עם שפת התכנות

 
 .שלעיל לשאלות והתייעצות ניתן לפנות למרצה הקורס, אמיר רובינשטיין, בכתובת
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