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 هرحله آزهون  7

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

9/99/97 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

7/09/97 

 آزهون سوم

4/00/97 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/01/97 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/97 

آزهون 

 ششن

12/0/98 

آزهون 

 هفتن

13/2/98 

زیست 

 سلولی 

فصل اول: سبختبر غشبی زیستی و 

 نقل و انتقبالت غشبیی

غـبّبی صیؼتی)تشکیجبت لیپیذی ٍ  -1

غـبّبی صیؼتی:  -ػبصهبى یبثی ػبختبسی

پشٍتئیٌی ٍ ػولکشدّبی پبیِ تشکیجبت 

فؼفَلیپیذ ّب، اػفٌگَلیپیذ ّب ٍ  -ای

 کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ حشکت داخل ػلَلی(

اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک  -2

اص خالل غـب)هشٍس کلی ثش اًتقبالت 

پوپ ّبی هصشف کٌٌذُ  -غـبیی

ATP- اًتقبل دٌّذُ ّبی پشٍتئیٌی- 

کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ پتبًؼیل 

 ػتشاحت غـب(ا

فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت 

 سلولی

ػبصهبى دّی ٍ حشکت  -1

 اتصبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت ثبفتی( -فیالهٌت ّبی حذ ٍاػط - هیکشٍتَثَل ّب - ػلَلی)هیکشٍفیالهٌت ّب

یببی پروتئین هب در داخل  فصل سوم: هکبن

 سلول

اًتقبل اص طشیق گیت)اًتقبل ثِ داخل ٍ خبسج  -1

 ّؼتِ(

 -اًتقبل تشاغـبیی)اسػبل پشٍتئیي ثِ هیتَکٌذسی -2

اسػبل پشٍتئیي ّبی  -پشٍتئیي ّبی کلشٍپالػتی

 پشاکؼی صٍهی(

اًتقبل ٍصیکَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض پشٍتئیي  -3

 -ی آًذٍپالػوی ٍ اًتقبل اص طشیق غـب ثِ ؿجکِ

ّب  تبخَسدى ٍ تغییش پشٍتئیي ّب ٍ تضویي کیفیت آى

هکبًیؼن هَلکَلی  -ػویی آًذٍپال دس لَلي ؿجکِ

اًذٍػتیَص ثب ٍاػطِ ی  -ًقل ٍ اًتقبالت ٍصیکَلی

ّذایت پشٍتئیي ّبی غـبیی ٍ هَاد  -گیشًذُ

 ػیتَصٍلی ثِ ػَی لیضٍصٍم(

 

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

: Iاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

: اکؼیذاػیَى َّاصی پیشٍات IIهشحلِ  -گلیکَلیض

 -ٍ تَلیذ حذ ٍاػط ّبی اًشطی دس ػیکل کشثغ

ی  هشحلِ -: صًجیشُ اًتقبل الکتشٍىIIIی  هشحلِ

IV:  ِی پشٍتًَی ٍ تَلیذ  ًیشٍ هحشکATP) 

ی  ّبی جزة کٌٌذُ فتَػٌتض دس گیشًذُ (فتَ ػٌتض

 CO2هتبثَلیؼن  -ّب آًبلیض هَلکَلی فتَػیؼتن -ًَس

 دس فتَػٌتش(

 

 ٪05غ جبه

 اٍل هطبلت

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ هذت)اص پیبم  -1

اجضای ثِ ؿذت  -خبسج ػلَلی تب پبػخ ػلَلی

هحبفظت ؿذُ اص هؼیشّبی اًتقبل پیبم داخل 

اجضا ػوَهی ػیؼتن ّبی گیشًذُ ای  -ػلَلی

تٌظین کبًبل  -پشٍتئیي ّب -Gجفت ؿذُ ثب 

ّبی یًَی تَػط گیشًذُ ّبی جفت ؿذُ ثب 

G- تبثیش گیشًذُ ّبی جفت ؿذُ  -پشٍتئیي ّب

پشٍتئیي ّب ثش سٍی هْبس یب فؼبل ػبصی  -Gثب 

گیشًذُ ّبی جفت ؿذُ ثب  -آدًیلیل ػیکالص

G-  پشٍتئیي ّب ٍ فؼبل ػبصی آًضین فؼفَلیپبص

C- ثب  پبػخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ػلَل ّب

 اثشات هحیطی(

پبػخ ّبی طَالًی هذت ثب تبثیش ثش تغییش ثیبى طى 

ٍ فؼبل ػبصی هؼتقین  TGFβّب)گیشًذُ ّبی 

Smad گیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ هؼیش  - ّب

JAK/STAT-  گیشًذُ ّبی تیشٍصیي کیٌبصی

 (RTK)-  فؼبل ػبصی هؼیش ّبیRas  ٍ

MAP فؼفَ ایٌَصیتیذّب دس  -کیٌبص

گیشًذُ ّبی جفت ؿًَذُ ثب  -ًقؾ ًبقلیي پیبم

G- پیبم سػبًی هؼیش  -پشٍتئیي ّبی هًََهشی

Wnt  سّب ػبصی فبکتَس ّبی سًٍَیؼی اص ٍ

پیبم سػبًی هؼیش  -کوپلکغ پشٍتئیي ػیتَصٍلی

 -ّجَْگ، اص ثیي ثشًذُ ػشکَة طى ّبی ّذف

دس اثش  NFκBفؼبل ػبصی فبکتَس سًٍَیؼی 

فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، 

 آپوپتوز و سرطبن

چشخِ ػلَلی ٍ کٌتشل آى)هشٍسی  -1

کٌتشل چشخِ  -ثش ٍقبیغ چشخِ ػلَلی

هیَص) ًَع خبصی اص تقؼین  -ػلَلی

 ػلَلی((

هشگ ػلَلی ٍ تٌظین آى)هؼیش  -2

هؼیش داخل ػلَلی آپَپتَص) 

هشگ ػلَلی) هؼیش  -هیتَکٌذسیبیی(

خبسج ػلَلی( اص طشیق فؼبل ؿذى 

 کبػپبصّب(

 ػشطبى-3

 % 155جبهغ  % 155جبهغ 
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 90630006396-  66090966 -  66090966 -تهران         مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان  96666666990-رشت

هؼیش ّبی پیبم  -ضیِ پشٍتئیي هْبس کٌٌذُتج

 سػبًی هؼتلضم ثشؽ دس پشٍتئیي(

زیست 

 هولکولی

 DNAفصل اٍل: ػبختوبى 

دس صیؼت  اصل ثٌیبدی -طًَم)تؼشیف طى

هبدُ ٍساثتی یب  -ؿٌبػی هَلکَلی

اتصبل فؼفَدی  -اػیذّبی ًَکلئیک

 -ثبصّبی آلیتَتَهشیضاػیَى  -اػتش

 ػبختبس اػیذّبی ًَکلئیک(

 فصل دٍم: ّوبًٌذػبصی

)جبیگبُ آغبص  DNAّوبًٌذ ػبصی

ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت ٍ 

ّوبًٌذ ػبصی دس  -پشٍکبسیَت ّب

ّوبًٌذ  -آًضین ّلیکبص -پشٍکبسیَت ّب

ّوبًٌذ ػبصی  -ػبصی دس یَکبسیَت ّب

ّوبًٌذػبصی ثِ سٍؽ  -دس هیتَکٌذسی

 -(Rolling Circleدایشُ غلتبى )

 DNAّوبًٌذ ػبصی دس ثبکتشیَفبطّبی 

ّوبًٌذ ػبصی دس ٍیشٍع ّبی  -داس

DNA ػبصی کشٍهبتیي ّوبًٌذ -داس- 

 ػیؼتن ّبی  تشهین( -جْؾ

ٍ ًؼخِ  RNAفصل ػَم: ثخؾ اٍل)ػبختوبى 

 ثشداسی(

 DNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNA)ػبختوبى 

ٍRNA-  اًَاعRNA-  ًؼخِ ثشداسی دس

 -ًؼخِ ثشداسی دس یَکبسیَت ّب -پشٍکبسیَت ّب

 RNAتکثیش ٍیشٍع ّبی  -فبطّب RNAتکثیش 

داس  RNAتکثیش ٍیشٍع ّبی  -داس تک سؿتِ ای

هْبس کٌٌذُ ّب ٍ آًتی ثیَتیک ّب   -دٍ سؿتِ ای

 هوبًؼت کٌٌذُ اص ًؼخِ ثشداسی(

 فصل ػَم: ثخؾ دٍم)تغییشات پغ اص سًٍَیؼی(

 RNAپغ اص سًٍَیؼی)ٍیظگی ّبی  تغییشات

ًقؾ  -RNAپشداصؽ  -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى

 -RNAپبیذاسی  -ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب

 RNAتکبهل  -دس پشٍکبسیَت ّب RNAتکبهل 

ًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی ػول  -دس یَکبسیَت ّب(

micro RNA ًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیؼن ػول  -ّب

Interference RNA- طى ّبی کبرة 

 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هطبلت

فصل چْبسم: پشٍتئیي ػبصی ٍ تغییشات پغ اص 

 آى

ٍ ػٌتض پشٍتئیي))سیجَصٍم )هبؿیي  RNAتشجوِ 

 -tRNAػبختوبى ٍ ػول  -ػٌتض پشٍتئیي(

mRNA آهیٌَ  -کذ طًتیکی ٍ تٌَع آى -ثبلغ

ٍ  tRNAاتصبل  -ػٌتتبص tRNAاػیل 

هشاحل هختلف پشٍتئیي ػبصی  -اػیذّبی آهیٌِ

تبهیي اًشطی هَسد ًیبص ثشای  -سیَت ّبدس پشٍکب

پشٍتئیي ػبصی دس یَکبسیَت  -پشٍتئیي ػبصی

پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ  -ّب

تأثیش آًتی ثیَتیک ّب ثش پشٍتئیي  -کلشٍپالػت

 تغییشات ٍ اًتقبل پشٍتئیي ّب( -ػبصی

 

 فصل پٌجن: هجبًی هٌْذػی طًتیک

ٍ  DNAهٌْذػی طًتیک)تخلیص 

RNA-  تَالی یبثیDNA-  هْن تشیي

آًضین ّبی هَسد اػتفبدُ دس هٌْذػی 

کتبثخبًِ  -DNAکلَى ػبصی  -طًتیک

هطبلؼِ هکبى  -ؿٌبػبگش یب پشٍة -طًَهی

 (PCR -طى

 

 % 155جبهغ  % 155جبهغ 

استعداد 

 تحصیلی
 هْبست اػتذالل هٌطقی هْبست دسک هطلت

 %05جبهغ 

 اٍل هطبلت
 % 155جبهغ  % 155جبهغ  هْبست ّبی کوی هْبستْبی تحلیلی


