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 7هرحله آزهون

نام درس

آزهون دوم

آزهون اول (%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

97/99/9

97/09/7

آزهون سوم
97/00/4

طًْبٍآًتیثبدیّبـکوپلکغ


آًتی
ایوٌَلَژی

جبهغ %05

ػبصگبسیًؼجیاصلیـپشداصؽٍ
ٍیظیگیّبیػلَلْبٍثبكتّبیػیؼتنایوٌی 


اسائِیAgثِّTcellبـپزیشًذُّبی


اٍلهطبلت

ٍAgهَلکَلْبیکوکی .Tcell

فصل اٍل :سبختبر غشبی زیستی ٍ

زیست
سلَلی

-2اًتقبلیَىّبٍهلکَلّبیکَچک
اصخاللؿـب(هشٍسکلیثشاًتقبالت
ؿـبیی-پوپّبیهصشفکٌٌذُ
-ATPاًتقبلدٌّذُّبیپشٍتئیٌی-
کبًبلّبییًَیثذٍىدسیچٍِپتبًؼیل

ّBcellبٍتَلیذAgـتحول

پبػخْبیایوٌیـاصدیبد

ایوًََلَطیکػبیتَکبیيّبـایوٌیراتی


حؼبػیتٍخَدایوٌیـاصدیبد

ـهکبًیؼنّبیاجشاییایوٌیػلَلیٍ


حؼبػیتصٍدسعـکوجَدّبی

ایوٌیّوَسال .

ایوٌیهبدسصادیٍاکتؼبثی .

-0اًتقبلاصطشیقگیت(اًتقبلثِداخلٍخبسج

 -0پبػخّبیػشیغٍکَتبُهذت(اص

ّؼتِ)

پیبمخبسجػلَلیتبپبػخػلَلی-

-2اًتقبلتشاؿـبیی(اسػبلپشٍتئیيثِهیتَکٌذسی-

اجضایثِؿذتهحبكظتؿذُاص

پشٍتئیيّبیکلشٍپالػتی-اسػبلپشٍتئیيّبی

هؼیشّبیاًتقبلپیبمداخلػلَلی-

پشاکؼیصٍهی) 

اجضاػوَهیػیؼتنّبیگیشًذُای

-3اًتقبلٍصیکَلی(هؼیشتشؿحی)(ػٌتضپشٍتئیيٍ

جلتؿذُثب-Gپشٍتئیيّب-تٌظین

اًتقبلاصطشیقؿـبثِؿجکِیآًذٍپالػوی-

آىّب
تبخَسدىٍتـییشپشٍتئیيّبٍتضویيکیلیت 
ؿجکِیآًذٍپالػوی-هکبًیؼنهَلکَلی
دسلَلي 


جبهغ ٪05
اٍلهطبلت

کبًبلّبییًَیتَػطگیشًذُّبی
جلتؿذُثب-Gپشٍتئیيّب-تبثیش
گیشًذُّبیجلتؿذُثب-Gپشٍتئیي

ًقلٍاًتقبالتٍصیکَلی-اًذٍػتیَصثبٍاػطِی

ّبثشسٍیهْبسیبكؼبلػبصیآدًیلیل

گیشًذُّ-ذایتپشٍتئیيّبیؿـبییٍهَاد

ػیکالص-گیشًذُّبیجلتؿذُثب

ػیتَصٍلیثِػَیلیضٍصٍم) 

-Gپشٍتئیيّبٍكؼبلػبصیآًضین

فصل دٍم :سبزهبى دهی ٍ حرکت

كؼلَلیپبص-Cپبػخّبیّوبٌّگ

سلَلی
ػلَلی(هیکشٍكیالهٌتّب

AgـكؼبلؿذىTcellـكؼبلؿذى

ثشاثشتَهَسّبـثیوبسیْبی

سلَل

اػتشاحتؿـب) 

-0ػبصهبىدّیٍحشکت

ثلَؽلٌلَػیتیٍثشٍصطًْبیپزیشًذُی

ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدس

فصل سَم :هکبىیببی پرٍتئیي هب در داخل

ای-كؼلَلیپیذّب،اػلٌگَلیپیذّبٍ
کلؼتشٍل:ػٌتضٍحشکتداخلػلَلی) 

97/01/2

97/01/13

سلَلی

ًقل ٍ اًتقبالت غشبیی

تشکیجبتپشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِ

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

فصل پٌجن :هسیرهبی پیبم رسبًی

-0ؿـبّبیصیؼتی(تشکیجبتلیپیذیٍ
ػبصهبىیبثیػبختبسی-ؿـبّبیصیؼتی:

آزهون چهارم

آزهون پنجن

فصل چهبرم :اًرژتیک سلَلی

کٌٌذُػلَلّبثباثشاتهحیطی) 

اکؼیذاػیَىَّاصی(هشحلِ:Iگلیکَلیض-
-0
پبػخّبیطَالًیهذتثبتبثیشثشتـییش
-هیکشٍتَثَلّب -كیالهٌتّبیحذٍاػط-اتصبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبكتی) 
هشحلِ:IIاکؼیذاػیَىَّاصیپیشٍاتٍتَلیذحذ
ثیبىطىّب(گیشًذُّبیٍTGFβكؼبل
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آزهون ششن

آزهون هفتن

98/0/12

98/1/02

جبهغ%055

جبهغ%055

فصل ششن :تٌظین چرخه
سلَلی ،آپَپتَز ٍ سرطبى
 -0چشخِػلَلیٍکٌتشل
آى(هشٍسیثشٍقبیغچشخِ
ػلَلی-کٌتشلچشخِػلَلی-
هیَص(ًَعخبصیاصتقؼین
ػلَلی))
 -2هشگػلَلیٍتٌظین
آى(هؼیشداخلػلَلیآپَپتَص(
هؼیشهیتَکٌذسیبیی)-هشگ
ػلَلی(هؼیشخبسجػلَلی)اص
طشیقكؼبلؿذىکبػپبصّب)
-3ػشطبى 

جبهغ%055

جبهغ%055

هشحلِی:III

ٍاػطّبیاًشطیدسػیکلکشثغ-

ػبصیهؼتقینّSmadب-گیشًذُّبی

ًیشٍهحشکِی

هشحلِی:IV

صًجیشُاًتقبلالکتشٍى-

ػیتَکیٌیٍهؼیش-JAK/STAT

پشٍتًَیٍتَلیذ)ATP

گیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصی(-)RTK

كتَػٌتضدسگیشًذُّبیجزةکٌٌذُی

كتَػٌتض)

كؼبلػبصیهؼیشّبیMAPٍRas

آًبلیضهَلکَلیكتَػیؼتنّب-هتبثَلیؼنCO2

ًَس-

کیٌبص-كؼلَایٌَصیتیذّبدسًقؾًبقلیي

دسكتَػٌتش) 

پیبم-گیشًذُّبیجلتؿًَذُثب-G
پشٍتئیيّبیهًََهشی-پیبمسػبًیهؼیش
ٍWntسّبػبصیكبکتَسّبیسًٍَیؼی
اصکوپلکغپشٍتئیيػیتَصٍلی-پیبم
سػبًیهؼیشّجَْگ،اصثیيثشًذُ
ػشکَةطىّبیّذف-كؼبلػبصی
كبکتَسسًٍَیؼیNFκBدساثشتجضیِ
پشٍتئیيهْبسکٌٌذُ-هؼیشّبیپیبم
سػبًیهؼتلضمثشؽدسپشٍتئیي) 

كصلاٍل:ػبختوبىDNA

كصلػَم:ثخؾاٍل(ػبختوبىًٍRNAؼخِ

طًَم(تؼشیقطى-اصلثٌیبدی دسصیؼت

ثشداسی) 

ؿٌبػیهَلکَلی-هبدٍُساثتییب

(ػبختوبى-RNAتلبٍتّبیهیبىDNA

اػیذّبیًَکلئیک-اتصبلكؼلَدی

ٍ-RNAاًَاعً-RNAؼخِثشداسیدس

اػتش-تَتَهشیضاػیَىثبصّبیآلی-

پشٍکبسیَتّبً-ؼخِثشداسیدسیَکبسیَتّب-

ػبختبساػیذّبیًَکلئیک)

تکثیشRNAكبطّب-تکثیشٍیشٍعّبیRNAداس

كصلدٍمّ:وبًٌذػبصی 

تکسؿتِای-تکثیشٍیشٍعّبیRNAداسدٍ

زیست

ّوبًٌذػبصی (DNAجبیگبُآؿبص

سؿتِای-هْبسکٌٌذُّبٍآًتیثیَتیکّبهوبًؼت

جبهغ ٪05

هَلکَلی

ّوبًٌذػبصیدسیَکبسیَتٍ

کٌٌذُاصًؼخِثشداسی) 

اٍلهطبلت 

پشٍکبسیَتّبّ-وبًٌذػبصیدس

كصلػَم:ثخؾدٍم(تـییشاتپغاصسًٍَیؼی) 

پشٍکبسیَتّب-آًضینّلیکبصّ-وبًٌذ

تـییشاتپغاصسًٍَیؼی(ٍیظگیّبیRNAاٍلیِ

ػبصیدسیَکبسیَتّبّ-وبًٌذػبصی

ًٍحَُتکبهلآى-پشداصؽً-RNAقؾایٌتشٍى

دسهیتَکٌذسیّ-وبًٌذػبصیثِسٍؽ

ّبدسػبختبسطىّب-پبیذاسی-RNAتکبهل

دایشُؿلتبى(-)Rolling Circle

RNAدسپشٍکبسیَتّب-تکبهلRNAدس

ّوبًٌذػبصیدسثبکتشیَكبطّبیDNA

یَکبسیَتّب)ً-حَُتَلیذٍچگًَگیػول

داسّ-وبًٌذػبصیدسٍیشٍعّبی

ّmicro RNAبً-حَُتَلیذٍهکبًیؼنػول
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كصلچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتـییشات
پغاصآى 
تشجوٍِRNAػٌتضپشٍتئیي((سیجَصٍم
(هبؿیيػٌتضپشٍتئیي)-ػبختوبىٍػول
 mRNA-tRNAثبلؾ-کذطًتیکیٍ
تٌَعآى-آهیٌَاػیلtRNAػٌتتبص-
اتصبلٍtRNAاػیذّبیآهیٌِ-
هشاحلهختلقپشٍتئیيػبصیدس
پشٍکبسیَتّب-تبهیياًشطیهَسدًیبص
ثشایپشٍتئیيػبصی-پشٍتئیيػبصیدس
یَکبسیَتّب-پشٍتئیيػبصیدس
هیتَکٌذسیٍکلشٍپالػت-تأثیشآًتی
ثیَتیکّبثشپشٍتئیيػبصی-تـییشاتٍ
اًتقبلپشٍتئیيّب) 

كصلپٌجن:هجبًیهٌْذػی
طًتیک 
هٌْذػیطًتیک(تخلیصDNA
ٍ-RNAتَالییبثی-DNA
هْنتشیيآًضینّبیهَسد
اػتلبدُدسهٌْذػیطًتیک-
کلَىػبصی-DNAکتبثخبًِ
طًَهی-ؿٌبػبگشیبپشٍة-
هطبلؼِهکبىطى ) PCR-

جبهغ %055

جبهغ %055

DNAداسّ-وبًٌذ ػبصیکشٍهبتیي-

-RNAInterferenceطىّبیکبرة

جْؾ-ػیؼتنّبیتشهین) 
استعداد
تحصیلی

هْبستدسکهطلت 

جبهغ %05

هْبستاػتذاللهٌطقی 

مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

اٍلهطبلت 

تهران 90630006396 - 66090966 - 66090966 -

رشت96666666990-
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هْبستْبیتحلیلی 

هْبستّبیکوی 

جبهغ%055

الهیجان96610610916-

جبهغ%055

