
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 آزمون مرحله 7
   هیکروبیتوکسین های  رشته

 98دکتری تخصصی 

 



 

 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

02/1/98 

 باکتری

کلیبت هیکشٍثیَلَطی،شکل ٍ ػبختوبى ثبکتشی ، 

هتبثَلیؼن،سشذ ٍ کٌتشل سشذ هیکشٍاسگبًیؼن 

ّب،هیکشٍة هحیطی،هیکشٍة کبسثشدی،هیکشٍة 

 غزایی،طًتیک پشکبسیَتْبصٌعتی ٍ 

 ثبکتشیْب،فلَس ًشهبل ثبکتشیبیی،آًتی ثیَتیکْب

 

 %05جبهع 

 اٍل هطبلت

 ٍیشٍػْب قبسچ شٌبػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطی
 جبهع

055 % 

 جبهع

055 % 

 قارچ شناسی
: دٍم فصل -یپضشک یشٌبػ قبسچ هقذهبت: اٍل فصل

 -یقبسچ شجِ یّب یثبکتش اص حبصل یّب یوبسیث

 یػطح یقبسچ یّب یوبسیث: ػَم فصل

 فصل -یجلذ یقبسچ یّب یوبسیث: چْبسم فصل

 یجلذ شیص یقبسچ یّب یوبسیث: پٌجن

(subcutaneous mycosis) 

 %05جامع 

 اول مطالب

 -ییاحشب یقبسچ یْبیوبسیث: ششن فصل

 ثِ کِ یقبسچ یّب یوبسیث: ّفتن فصل

 ذٌّذیه سخ ًذست

 یّب قبسچ ٍ یقبسچ ػوَم: ّشتن فصل

 هَسد دس یًکبت: ًْن فصل -صا يیتَکؼ

 آهبدُ: دّن فصل -یقبسچ ضذ یداسٍّب

 هشاحل اًجبم ٍ ّب ًوًَِ یػبص

 یشگبّیآصهب

 جبهع

055 % 

 جبهع

055 % 

ویروس 

 شناسی

: دٍم فصل -ّب شٍعیٍ یکل بتیخصَص: اٍل فصل

 یّب یوبسیث کٌتشل ٍ ییصا یوبسیث ؼنیهکبً

 کٌتشل ٍ ییصا یوبسیث ؼنیهکبً: دٍم فصل -یشٍػیٍ

 شٍعیٍ پبسٍ: چْبسم فصل -یشٍػیٍ یّب یوبسیث

 شٍعیٍ َهبیپَل ٍ ّب شٍعیٍ لَهبیپبپ: پٌجن فصل -ّب

 ّب شٍعیآدًٍَ: ششن فصل -ّب

 پبکغ: ّشتن فصل -ّب شٍعیٍ ّشپغ: ّفتن فصل

 -تیّپبت هَلذ یّب شٍعیٍ: ًْن فصل -ّب شٍعیٍ

 ّب شٍعیکَسًبٍیپ: دّن فصل

 %05جامع 

 اول مطالب

 شٍعیٍ سٍتب ّب، شٍعیٍ سئَ: بصدّنی فصل

: دٍاصدّن فصل -ّب شٍعیٍ یؼیکبل ٍ ّب

 ٍ بىیثٌذپب تَػط هٌتقلِ یشٍػیٍ یْبیوبسیث

 کؼَیاٍستَه: ضدّنیػ فصل -جًَذگبى

 (آًفلَاًضا یّب شٍعیٍ) ّب شٍعیٍ

 ٍ ّب شٍعیکؼٍَیپبساه: چْبسدّن فصل

 کشًٍب: پبًضدّن فصل -ػشخجِ شٍعیٍ

: شبًضدّن فصل -ّب شٍعیٍ( کَسًب)

 ٍ ّب شٍعیلٍَیف ّب، شٍعیساثذٍٍ

 شٍعیٍ: ّفذّن فصل -ّب شٍعیثشًبٍ

: ّجذّن فصل -یاًؼبً یصا ػشطبى یّب

: ًَصدّن فصل -ّب شٍعیٍ یٍلٌت ذصیا

 شکل یاػفٌج یاًؼفبلَپبت) ّب َىیپش

 (یهؼش

 جبهع

055 % 

 جبهع

055 % 

انگل 

شناسی)تک 

 یاخته(

 کلیات

هجبحث تک یبختِ کلیبتی اص )تک یاخته شناسی

شبهل اًتبهَثب )آمیب های گوارشی -( شٌبػی

ّبستوبًی، دیؼپبس،  ّیؼتَلیتیکب، کَلی، طیٌظیَالیغ،

 ٍ اًذٍلیوبکغ ًبًب هَشکَفؼکی،

خبًَادُ )آمیب های آزادزی -( یذاهَثب ثَتچلی

یب ٍ آکبًتَهَثب ٍ خبًَادُ ثثبالهَ آکبًتَهَثیذُ شبهل

مژه  -( ٍالکبهپَفیب ٍالکبهفیذُ شبهل ًگلشیب ٍ

خبًَادُ  )تاژک داران نسج و خون

تاژک داران  -( لیشوبًیبتشیپبًَصٍهبتیذُ شبهل 

خبًَادُ تشیپبًَصٍهبتیذُ شبهل  )نسج و خون

 ( تشیپبًَصٍهب

 %05جامع 

 اول مطالب

 شاخه

خبًَادُ آیوشیذُ شبهل )اپی کمپلکسا

کَکؼیذیبّبی ایضٍػپَساثلی، ػیکلَػپَسا، 

 شاخه -( کشیپتَػپَسیذیَم ٍ آیوشیب

خبًَادُ ػبسکَػیؼتیذُ  )اپی کمپلکسا

 شبهل

 ( ػبسکَػیغ تیغ ٍ تَکؼَپالػوب

 شاخه

خبًَادُ پالػوَدیذُ )کمپلکسااپی 

 شاخه -( شبهل هبالسیب

خبًَادُ پیشٍپالػویذُ  )اپی کمپلکسا

 شبهل

 (ثبثضیب ٍ تیلشیب

 جبهع

055 % 

 جبهع

055 % 



 

 داران و

شبهل )تک یاخته های با طبقه بنذی نامشخص

 ٍ َّهیٌیغ ثالػتَػیغ تیغ ثبالًتیذیَم کلی ٍ

تاژک داران دستگاه  -( پٌَهَػیغ تیغ

شبهل طیبسدیب الهجلیب، کیلَهبػتیکغ )گوارش 

هؼٌیلی، دی اًتبهَثب فشاطیلیغ، اًتشٍهًَبع َّهیٌیغ 

 ادراری –( ستشٍهًَبع ایٌتؼتیٌبلیغ ٍ

خبًَادُ تشیکَهًَبدیذُ شبهل  )و تناسلی

تشیکَهًَبع تٌبکغ، َّهیٌیغ، ٍاطیٌبلیغ ٍ خبًَادُ 

 هًََػشکَهًَبدیذُ شبهل

 دی اًتبهَثب فشاطیلیغ ٍ

 ( ّیؼتَهًَبع هلِ آگشیذیغ

انگل 

 شناسی)کرم(

ٍ  کلیبتی اص کشم شٌبػی )کلیات کرم شناسی

 (کلیبتی اص ًوبتَدّب

 نماتودهای

فبصهیذ ّب شبهل جٌغ ّبی آػکبسیغ،  )روده ای

اکؼیَس، ػیفبػیب اثَالتب،کشم ّبی قالة داس، 

اػتشًٍظیلَئیذع، تشیکَػتشًٍظیلَع ٍ 

 نماتودهای -((VLMتَکؼَکبساّب)عبهل

فبصهیذ ّب شبهل جٌغ ّبی اًکیلَػتَهب ٍ  )روده ای

، CLM)آًؼیٌبسیب ٍ ثًََػتَهَم) عَاهل 

 الگَشیالػکبسیغ،

ّتشاکیغ گبلیٌبسٍم،   آًیضاکیغ،ثبیلیغ آػکبسیغ، 

فبصهیذ ّب  )نماتودهای رودهای -(ػیٌگبهَع

شبهل جٌغ ّبی گٌبتَػتَهب، تالصیب، اصٍفبگَػتَهَم 

 ٍ تشًی دًغ دهیٌَتَع ٍ

آفبصهیذ ّب شبهل جٌغ ّبی تشیکَػفبل، تشیشیٌال ٍ 

 نماتودهای -(کبپیالسیب ٍدیَکتَفیوب سًبلِ

شبهل ٍششسیب ثٌکشٍفتی، ثشٍگیب  )خونی و بافتی

هبالیی، ثشٍگیب تیوَسی، اًٍکَػشکب ٍلٍَلَع، 

لَآلَآ،هبًؼًَال اػتشپتَػشکب، هبًؼًَال پشػتٌغ ٍ 

 و آکانتوسفاال، نماتومورفا -(اٍصاسدی

 شبهل جٌغ ّبی هبکشاکبًتَسیٌکَع )پنتاستومیذا

 %05جامع 

 اول مطالب

 سستودها

کلیبتی اص ػؼتَدّب ٍ ػَدٍفیلیذُ ّب  )

 اػپیشٍهتشا ٍ شبهل دیفیلَثَتشیَم التَم

 سستودها -(هبًؼًَی

 شبهل تٌیب ػبطیٌبتب، ػَلیَم، )

ّبیوٌَلپیغ ًبًب ٍ ، هَلتی ػپغ

 -(دیویٌَتب ٍ دیپلیذیَم کٌیٌیَمّبیوٌَلپیغ 

تٌیب اکیٌَکَکَع ّب  )سستودها

)گشاًَلَصٍع، هَلتی لَکَالسیغ، ٍگلی، 

کشم ّبی الیگبستَع، شیکَئیکَع( ٍ 

 (ًَاسی ًبشبیع دس اًؼبى

 یترماتودها

تشهبتَدّبی کجذی  )کبذی و ریوی

شبهل فبػیَال، دیکشٍػَلیَم، 

 کلًََسکیغ، اپیؼتَسکیغ

) فلیٌئَع ٍ ٍیَُ سیٌی ( ٍ تشهبتَدّبی 

پبساگًَیوَع ٍ سیَی شبهل 

 -(تشٍگلَتشهب)ًبًَفیتَع( ػبلویي کَال

 یترماتودها

تشهبتَدّبی سٍدُ ای شبهل  )روده ای

فبػیَلَپؼیغ، ّتشٍفیغ، هتبگًَیوَع، 

فبػیَلَئیذع هگٌب ٍ اکیٌَػتَهب) 

سٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ گبػتشٍ 

ی ترماتودها -(دیؼکَئیذع َّهیٌیغ

شیؼتَصٍهبّب شبهل هبًؼًَی،  )خونی

پًَیکَم، ّوبتَثیَم، هکًَگی، طا

ایٌتشکبالتَم، اٍسًیتَثیالسصیب ٍ 

تشیکَثیالسصیب ٍ تشهبتَد ّبی ًبشبیع دس 

 (اًؼبى

 جبهع

055 % 

 جبهع

055 % 
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ٍ 

هًَیلی فَسهیغ، ًوبتَهَسفب ٍ پٌتبػتَهیذاّب شبهل 

 (آسهیلیفش)پشٍػفبلَع( ٍ لیٌگَالتب

 ایمنولوژی

ّب ـ کوپلکغ ػبصگبسی ًؼجی  ثبدی طًْب ٍ آًتی آًتی

ّب ـ Tcellثِ  Agی  اصلی ـ پشداصؽ ٍ اسائِ

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  پزیشًذُ

 

 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ثبفت

 

 %05جبهع 

 اٍل هطبلت

ی  ثلَغ لٌفَػیتی ٍ ثشٍص طًْبی پزیشًذُ

Ag  ـ فعبل شذىTcell  ـ فعبل شذى

Bcell  ّب ٍ تَلیذAg  ـ تحول

ّب ـ ایوٌی راتی ـ  ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي

ایوٌی ّبی اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ  هکبًیؼن

 ّوَسال .

ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس ثشاثش 

تَهَسّب ـ ثیوبسیْبی پبػخْبی ایوٌی ـ 

اصدیبد حؼبػیت ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیبد 

حؼبػیت صٍدسع ـ کوجَدّبی ایوٌی 

 هبدسصادی ٍ اکتؼبثی .

 جبهع

055 % 

 جبهع

055 % 

استعذاد 

 تحصیلی
 هْبست اػتذالل هٌطقی هْبست دسک هطلت

 %05جبهع 

 اٍل هطبلت
 % 055جبهع  % 055جبهع  هْبست ّبی کوی هْبستْبی تحلیلی


