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 غیرحضوری برگسار می گردد.: آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت یادآوری
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 درصد از دروس اصلی( 50)هطالعه آزهوى های تابستانی رایگاى 

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/60/99 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

11/60/99 

 آزمون سوم

 % اول(26)جامع 

52/60/99 

 هماتولوژی

 

هَرفَلَشی گلبَل های فصل اٍل)

 هواتَکریتقرهس،اریترٍپَیس،هوَگلَبیي،

ESR  ضذ اًعقادها،رًگ آهیسی ها،بررسی هغس استخَاى،اًذکس،

سلَل های های اریترٍسیتی،شوارش دستی سلَل های خًَی،

فاکتَرهای ًسخه برداری ٍ سایتَکیي های ،بٌیادی ٍ خَى سازی

 (خَى ساز

اختالالت هربَط هتابَلیسن آهي ٍ کن خًَی فقر آهي،فصل دٍم)

-کرٍهاتَزهوَ-به هتابَلیسن غیرطبیعی آهي)پَرفیری

کن خًَی های ،آپالزی ها،کن خًَی هگالَبالستیک،هوَسیذرٍز(

 (اختالالت هتابَلیک،هوَگلَبیٌَ پاتی ها،تاالسوی،هوَلیتیک
 

 %05جامع 
 اول مطالب

 ایمنولوژی

ّبـکوپلکغػبصگبسیًؼجیاصلیـثبدیطًْبٍآًتیآًتی

ٍهَلکَلْبیAgّبیّبـپزیشًذTcellُثAgِیپشداصؽٍاسائِ

.Tcellکوکی

 

 ّبیػیؼتنایوٌیٍیظیگیّبیػلَلْبٍثبكت
 %05جامع 

 اول مطالب

 

 زبان
 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 
 %05جامع 

 اول مطالب
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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى  5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

7/00/00 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

5/10/00 

 آزهوى سوم

3/11/00 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

1/12/00 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/12/00 

 بیوشیمی

 

 

 

ٍتؼبدلاػیذٍثبص،ػبختوبىphآةٍ

اػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،هتبثَلیؼناػیذ

ّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍ

هتبثَلیؼنّن

ػبختوبىکشثَّیذساتّب،هتبثَلیؼنکشثَّیذساتّب،ٍیتبهیيّبٍ

هَادهؼذًی،ثیَاًشطتیک

%05جبهغ

 اٍلهغبلت

ؿـبّبیصیؼتی،هتبثَلیؼنلیپیذػبختوبىلیپیذّبٍ

ّب،َّسهَىّبٍهؼیشّبیاًتوبلپیبم

ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،

هتبثَلیؼناػیذّبیًَکلئیک،

ثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیوی

ػشعبى،سٍؽّبیثیَؿیویٍ

ثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیوی

ثبلیٌی

زیست 

 سلولی 

فصل اول: سبختبر غشبی زیستی و نقل و 

 غشبیی انتقبالت

ػبصهبى-1 ؿـبّبیصیؼتی)تشکیجبتلیپیذیٍ

ػبختبسی تشکیجبت-یبثی صیؼتی: ؿـبّبی

كؼلَلیپیذّب،-پشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِای

حشکت ٍ ػٌتض کلؼتشٍل: ٍ ّب اػلٌگَلیپیذ

داخلػلَلی(

کَچکاص-2 ّبی هلکَل ٍ ّب یَى اًتوبل

پوپ-خاللؿـب)هشٍسکلیثشاًتوبالتؿـبیی

 ّبی-ATPّبیهصشفکٌٌذُ اًتوبلدٌّذُ

ٍ-پشٍتئیٌی دسیچِ ثذٍى یًَی ّبی کبًبل

پتبًؼیلاػتشاحتؿـب(

فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت 

 سلولی

ػبصهبىدّیٍحشکت-1

اتصبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبكتی(-كیالهٌتّبیحذٍاػظ-کشٍتَثَلّبهی-ػلَلی)هیکشٍكیالهٌتّب

 یببی پروتئین هب در داخل سلول فصل سوم: هکبن

 اًتوبلاصعشینگیت)اًتوبلثِداخلٍخبسجّؼتِ(-1

هیتَکٌذسی-2 ثِ پشٍتئیي تشاؿـبیی)اسػبل ّبی-اًتوبل پشٍتئیي

صٍهی(اسػبلپشٍتئیيّبیپشاکؼی-کلشٍپالػتی

عشین-3 اص اًتوبل پشٍتئیيٍ ػٌتض تشؿحی() هؼیش ٍصیکَلی) اًتوبل

تبخَسدىٍتـییشپشٍتئیيّبٍتضویي-یآًذٍپالػویؿـبثِؿجکِ

هکبًیؼنهَلکَلیًولٍ-یآًذٍپالػویّبدسلَليؿجکِکیلیتآى

یگیشًذُ-اًتوبالتٍصیکَلی ٍاػغِ ثب پشٍتئیيّذایت-اًذٍػتیَص

ّبیؿـبییٍهَادػیتَصٍلیثِػَیلیضٍصٍم(

 

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

1-  َّاصی)هشحلِ گلیکَلیضIاکؼیذاػیَى :- :IIهشحلِ

اکؼیذاػیَىَّاصیپیشٍاتٍتَلیذحذٍاػظّبیاًشطیدسػیکل

هشحلِ-کشثغ الکتشٍىIIIی اًتوبل صًجیشُ هشحلِ-: ًیشٍ:IVی

 (ATPیپشٍتًَیٍتَلیذهحشکِ

آًبلیضهَلکَلی-یًَسّبیجزةکٌٌذُكتَػٌتضدسگیشًذُ(كتَػٌتض

دسكتَػٌتش(CO2هتبثَلیؼن-ّبكتَػیؼتن



٪05جبهغ

 اٍلهغبلت

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

خبسج -1 پیبم هذت)اص کَتبُ پبػخّبیػشیغٍ

پبػخػلَلی ؿذتهحبكظت-ػلَلیتب اجضایثِ

ػلَلی داخل پیبم اًتوبل هؼیشّبی اص اجضا-ؿذُ

 ثب ایجلتؿذُ ّبیگیشًذُ -Gػوَهیػیؼتن

تٌظینکبًبلّبییًَیتَػظگیشًذُ-پشٍتئیيّب

 ثب جلتؿذُ ّب-Gّبی گیشًذُ-پشٍتئیي تبثیش

ّبی ثب یب-Gجلتؿذُ ثشسٍیهْبس پشٍتئیيّب

ػیکالص آدًیلیل ػبصی جلت-كؼبل ّبی گیشًذُ

پشٍتئیيّبٍكؼبلػبصیآًضینكؼلَلیپبص-Gؿذُثب

C-اثشات ثب ّب ػلَل پبػخّبیّوبٌّگکٌٌذُ

هحیغی(

پبػخّبیعَالًیهذتثبتبثیشثشتـییشثیبىطىّب)

ٍكؼبلػبصیTGFβگیشًذُّبی

گیشًذُّبیػیتَکیٌیٍ-ّبSmadهؼتوین

گیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصی-JAK/STATهؼیش

(RTK)-كؼبلػبصیهؼیشّبیRasٍMAP

-كؼلَایٌَصیتیذّبدسًوؾًبهلیيپیبم-کیٌبص

فصل ششن: تنظین چرخه 

 و سرطبن سلولی، آپوپتوز

کٌتشل -1 ٍ ػلَلی چشخِ

چشخِ ٍهبیغ ثش آى)هشٍسی

ػلَلی-ػلَلی چشخِ -کٌتشل

توؼین اص خبصی ًَع هیَص)

ػلَلی((

 

تٌظین -2 ٍ ػلَلی هشگ

آپَپتَص) ػلَلی داخل آى)هؼیش

هشگ-هؼیشهیتَکٌذسیبیی(

اص ػلَلی( خبسج هؼیش ػلَلی)

کبػپبصّب( ؿذى كؼبل عشین
 

ػشعبى-3
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پشٍتئیيّبی-Gگیشًذُّبیجلتؿًَذُثب

ٍسّبػبصیWntپیبمسػبًیهؼیش-هًََهشی

كبکتَسّبیسًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیي

پیبمسػبًیهؼیشّجَْگ،اصثیيثشًذُ-ػیتَصٍلی

كؼبلػبصیكبکتَس-ػشکَةطىّبیّذف

-دساثشتجضیِپشٍتئیيهْبسکٌٌذNFκBُسًٍَیؼی

هؼیشّبیپیبمسػبًیهؼتلضمثشؽدسپشٍتئیي(

زیست 

 هولکولی

 DNAكصلاٍل:ػبختوبى

طى ثٌیبدی-طًَم)تؼشیق صیؼت اصل دس

هَلکَلی اػیذّبی-ؿٌبػی یب ٍساثتی هبدُ

اػتش-ًَکلئیک كؼلَدی -اتصبل

ثبصّبیآلی اػیذّبی-تَتَهشیضاػیَى ػبختبس

 ًَکلئیک(

كصلدٍم:ّوبًٌذػبصی

ػبصی ّوبًٌذ DNAّوبًٌذ آؿبص )جبیگبُ

ّوبًٌذ-پشٍکبسیَتّبػبصیدسیَکبسیَتٍ

ّب پشٍکبسیَت دس ّلیکبص-ػبصی -آًضین

ّوبًٌذػبصی-ّوبًٌذػبصیدسیَکبسیَتّب

هیتَکٌذسی دایشُ-دس سٍؽ ثِ ّوبًٌذػبصی

( ػبصیدس-(Rolling Circleؿلتبى ّوبًٌذ

 دس-داسDNAثبکتشیَكبطّبی ػبصی ّوبًٌذ

 ّبی ػبصی ّوبًٌذ-داسDNAٍیشٍع

ػیؼتنّبیتشهین(-جْؾ-کشٍهبتیي

ًٍؼخِثشداسی(RNAكصلػَم:ثخؾاٍل)ػبختوبى

 -RNA)ػبختوبى هیبى ّبی اًَاع-DNAٍRNAتلبٍت

RNA-ّب پشٍکبسیَت دس ثشداسی دس-ًؼخِ ثشداسی ًؼخِ

داسRNAتکثیشٍیشٍعّبی-كبطّبRNAتکثیش-یَکبسیَتّب

ای -تکسؿتِ ٍیشٍعّبی ایRNAتکثیش سؿتِ دٍ هْبس-داس

کٌٌذُّبٍآًتیثیَتیکّبهوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِثشداسی(

كصلػَم:ثخؾدٍم)تـییشاتپغاصسًٍَیؼی(

سًٍَیؼی)ٍیظگیّبی تکبهلRNAتـییشاتپغاص ًحَُ ٍ اٍلیِ

طىّب-RNAپشداصؽ-آى ػبختبس دس پبیذاسی-ًوؾایٌتشٍىّب

RNA- پشٍکبسیRNAَتکبهل ّبدس -ت دسRNAتکبهل

-یَکبسیَتّب( ػول چگًَگی ٍ تَلیذ -ّبmicro RNAًحَُ

طىّبیکبرة-InterferenceRNAًحَُتَلیذٍهکبًیؼنػول

٪05جبهغ

اٍلهغبلت

كصلچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتـییشاتپغاصآى

ٍػٌتضپشٍتئیي))سیجَصٍم)هبؿیيػٌتضRNAتشجوِ

-پشٍتئیي( ػول ٍ tRNA- mRNAػبختوبى

آى-ثبلؾ تٌَع ٍ طًتیکی -کذ اػیل tRNAآهیٌَ

-ػٌتتبص آهیtRNAٌِاتصبل اػیذّبی هشاحل-ٍ

ّب پشٍکبسیَت دس ػبصی پشٍتئیي تبهیي-هختلق

پشٍتئیيػبصی-اًشطیهَسدًیبصثشایپشٍتئیيػبصی

یَکبسی ٍ-َتّبدس هیتَکٌذسی پشٍتئیيػبصیدس

پشٍتئیي-کلشٍپالػت ثش ّب ثیَتیک آًتی تأثیش

تـییشاتٍاًتوبلپشٍتئیيّب(-ػبصی

 

كصلپٌجن:هجبًیهٌْذػی

طًتیک

DNAهٌْذػیطًتیک)تخلیص

ٍRNA-تَالییبثیDNA-

هْنتشیيآًضینّبیهَسد

-اػتلبدُدسهٌْذػیطًتیک

ثخبًِکتب-DNAکلَىػبصی

-ؿٌبػبگشیبپشٍة-طًَهی

(PCR -هغبلؼِهکبىطى

 

 هماتولوژی

كصلاٍل)هَسكَلَطیگلجَلّبی

ّوبتَکشیتهشهض،اسیتشٍپَیض،ّوَگلَثیي،

ESRضذاًؼوبدّب،سًگآهیضیّب،ثشسػی،

هـضاػتخَاى،اًذکغّبیاسیتشٍػیتی،ؿوبسؽ

ػلَلّبیثٌیبدیٍدػتیػلَلّبیخًَی،

كبکتَسّبیًؼخِثشداسیٍ،خَىػبصی

(ػبیتَکیيّبیخَىػبص

اختالالتهشثَطثِكصلدٍم)هتبثَلیؼنآّيٍکنخًَیكوشآّي،

،کنّوَػیذسٍص(-ّوَکشٍهبتَص-هتبثَلیؼنؿیشعجیؼیآّي)پَسكیشی

کنخًَیّبی،آپالصیّبخًَیهگبلَثالػتیک،

(اختالالتهتبثَلیک،ّوَگلَثیٌَپبتیّب،تبالػوی،ّوَلیتیک



%05جبهغ

 اٍلهغبلت

كصلػَم)گشاًَلَپَئض،اختالالتؿیشثذخین

لکَػیتی،

CNL،MPN،CML 
CLL 

ALL 

AML 

دیؼکشاصیّبیپالػوبػل،لٌلَم

MDS، MPN/MDS 

كصلچْبسم)ػبختوبى

كؼبلیتٍػولکشدپالکت،

ػشٍمًٍوؾآًْبٍ،پالکتْب

،ثیوبسیّبیػشٍمثیوبسیّبی

کویپالکت،ثیوبسیّبیکیلی

،هْبسکٌٌذُػیؼتناًؼوبدپالکت،

،ػیؼتنكیجیٌَلیتیکّبیاًؼوبد،
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ثیوبسیّبیخًَشیضیدٌّذُ،(EOثذخیویّبیهیلَئیذلٌلَئیذّوشاُثب

ثیوبسیّبیتشٍهجَصدٌّذُ(

 ایمنولوژی

ّبـکوپلکغػبصگبسیثبدیطًْبٍآًتیآًتی

ثAgِیًؼجیاصلیـپشداصؽٍاسائِ

TcellُّبیّبـپزیشًذAgٍهَلکَلْبی

.Tcellکوکی

 

ّبیػیؼتنایوٌیٍیظیگیّبیػلَلْبٍثبكت
%05جبهغ

 اٍلهغبلت

ـكؼبلAgیثلَؽلٌلَػیتیٍثشٍصطًْبیپزیشًذُ

ـAgّبٍتَلیذBcellـكؼبلؿذىTcellؿذى

ّبـایوٌیراتیـتحولایوًََلَطیکػبیتَکبیي

ّبیاجشاییایوٌیػلَلیٍایوٌیّوَسال.هکبًیؼن



ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسثشاثش

تَهَسّبـثیوبسیْبیپبػخْبی

ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتٍخَد

ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتصٍدسع

ـکوجَدّبیایوٌیهبدسصادیٍ

اکتؼبثی.

 انزب
1-ایٌتشاکـي

Developingػغحهوذهبتی

2-ایٌتشاکـي

Developingػغحهتَػظ

%05جبهغ

 اٍلهغبلت

،تبكل3-ایٌتشاکـي

Developingِػغحپیـشكت
ESM1ـESM2
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 هرحله آزهوى بهار و تابستاى 5

 نبم درس

 

 آزهون ششن

20/1/1400 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهون هفتن

31/2/1400 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهون هشتن

22/3/1400 

 آزهون نهن

11/4/1400 

 آزهون دهن

25/4/1400 

 بیوشیمی
%05جبهغ

 دٍمهغبلت

ٍتؼبدلاػیذٍثبص،ػبختوبىاػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،phآةٍ

هتبثَلیؼناػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍهتبثَلیؼن

ّن،ػبختوبىکشثَّیذساتّب،هتبثَلیؼنکشثَّیذساتّب،ٍیتبهیيّبٍ

هَادهؼذًی،ثیَاًشطتیک

لیپیذّب،َّسهَىّبٍهؼیشّبیاًتوبلػبختوبىلیپیذّبٍؿـبّبیصیؼتی،هتبثَلیؼن

پیبم،ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،هتبثَلیؼناػیذّبیًَکلئیک،ثیَلَطیهَلکَلی،

 ثیَؿیویػشعبى،سٍؽّبیثیَؿیویٍثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیویثبلیٌی

 %155جبهغ %155جبهغ

 زیست سلولی 





٪05جبهغ

دٍم

 

 و نقل و انتقبالت غشبییفصل اول: سبختبر غشبی زیستی 

ؿـبّبی-ؿـبّبیصیؼتی)تشکیجبتلیپیذیٍػبصهبىیبثیػبختبسی-1

كؼلَلیپیذّب،-صیؼتی:تشکیجبتپشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِای

(اػلٌگَلیپیذّبٍکلؼتشٍل:ػٌتضٍحشکتداخلػلَلی

اًتوبلیَىّبٍهلکَلّبیکَچکاصخاللؿـب)هشٍسکلیثش-2

اًتوبلدٌّذُّبی-ATPپوپّبیهصشفکٌٌذُ-بالتؿـبییاًتو

کبًبلّبییًَیثذٍىدسیچٍِپتبًؼیلاػتشاحتؿـب(-پشٍتئیٌی

 فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت سلولی

ثبكتی(اتصبالتػلَلیٍاًؼجبهبت-كیالهٌتّبیحذٍاػظ-هیکشٍتَثَلّب-ػبصهبىدّیٍحشکتػلَلی)هیکشٍكیالهٌتّب-1

 یببی پروتئین هب در داخل سلول فصل سوم: هکبن

 اًتوبلاصعشینگیت)اًتوبلثِداخلٍخبسجّؼتِ(-1

پشٍتئیيّبی-اًتوبلتشاؿـبیی)اسػبلپشٍتئیيثِهیتَکٌذسی-2

اسػبلپشٍتئیيّبیپشاکؼیصٍهی(-کلشٍپالػتی

اصعشینؿـبثِاًتوبلٍصیکَلی)هؼیشتشؿحی()ػٌتضپشٍتئیيٍاًتوبل-3

ّبتبخَسدىٍتـییشپشٍتئیيّبٍتضویيکیلیتآى-یآًذٍپالػویؿجکِ

هکبًیؼنهَلکَلیًولٍاًتوبالت-یآًذٍپالػویدسلَليؿجکِ

ّذایتپشٍتئیيّبیؿـبییٍ-اًذٍػتیَصثبٍاػغِیگیشًذُ-ٍصیکَلی

هَادػیتَصٍلیثِػَیلیضٍصٍم(

 

 لیفصل چهبرم: انرژتیک سلو

:IIهشحلِ-:گلیکَلیضIاکؼیذاػیَىَّاصی)هشحلِ -1

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

اجضایثِ-پبػخّبیػشیغٍکَتبُهذت)اصپیبمخبسجػلَلیتبپبػخػلَلی -1

اجضاػوَهیػیؼتن-ؿذتهحبكظتؿذُاصهؼیشّبیاًتوبلپیبمداخلػلَلی

تٌظینکبًبلّبییًَیتَػظ-پشٍتئیيّب-Gّبیگیشًذُایجلتؿذُثب

-Gتبثیشگیشًذُّبیجلتؿذُثب-پشٍتئیيّب-Gگیشًذُّبیجلتؿذُثب

گیشًذُّبیجلتؿذُ-پشٍتئیيّبثشسٍیهْبسیبكؼبلػبصیآدًیلیلػیکالص

پبػخّبیّوبٌّگ-Cپشٍتئیيّبٍكؼبلػبصیآًضینكؼلَلیپبص-Gثب

بثباثشاتهحیغی(کٌٌذُػلَلّ

TGFβٍگیشًذُّبیپبػخّبیعَالًیهذتثبتبثیشثشتـییشثیبىطىّب)

گیشًذُّبیػیتَکیٌیٍهؼیش-ّبSmadكؼبلػبصیهؼتوین

JAK/STAT-(گیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصیRTK)-كؼبلػبصیهؼیشّبی

RasٍMAPگیشًذُّبیجلت-كؼلَایٌَصیتیذّبدسًوؾًبهلیيپیبم-کیٌبص

ٍسّبػبصیكبکتَسّبیWntپیبمسػبًیهؼیش-پشٍتئیيّبیهًََهشی-Gؿًَذُثب

پیبمسػبًیهؼیشّجَْگ،اصثیيثشًذُ-سًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیيػیتَصٍلی

دساثشتجضیِپشٍتئیيNFκBكؼبلػبصیكبکتَسسًٍَیؼی-ػشکَةطىّبیّذف

مسػبًیهؼتلضمثشؽدسپشٍتئیي(هؼیشّبیپیب-هْبسکٌٌذُ

 فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطبن

کٌتشلچشخِ-چشخِػلَلیٍکٌتشلآى)هشٍسیثشٍهبیغچشخِػلَلی -1

 هیَص)ًَعخبصیاصتوؼینػلَلی((-ػلَلی

هشگػلَلیٍتٌظینآى)هؼیشداخلػلَلیآپَپتَص)هؼیش -2

 %155جبهغ %155جبهغ



www.nokhbegaan.com 
 

اکؼیذاػیَىَّاصیپیشٍاتٍتَلیذحذٍاػظّبیاًشطیدس

-:صًجیشُاًتوبلالکتشٍىIIIیهشحلِ-ػیکلکشثغ

 (ATPیپشٍتًَیٍتَلیذًیشٍهحشکِ:IVیهشحلِ

َلیآًبلیضهَلک-یًَسّبیجزةکٌٌذُكتَػٌتضدسگیشًذُ(كتَػٌتض

دسكتَػٌتش(CO2هتبثَلیؼن-ّبكتَػیؼتن

خبسجػلَلی(اصعشینهشگػلَلی)هؼیش-هیتَکٌذسیبیی(

 كؼبلؿذىکبػپبصّب(

ػشعبى

 زیست هولکولی

٪05جبهغ

دٍم



 DNAكصلاٍل:ػبختوبى

هبدٍُساثتی-دسصیؼتؿٌبػیهَلکَلی اصلثٌیبدی-طًَم)تؼشیقطى

تَتَهشیضاػیَىثبصّبی-اتصبلكؼلَدیاػتش-یباػیذّبیًَکلئیک

 ًَکلئیک(ػبختبساػیذّبی-آلی

كصلدٍم:ّوبًٌذػبصی

)جبیگبُآؿبصّوبًٌذػبصیدسیَکبسیَتٍ DNAّوبًٌذػبصی

ّوبًٌذ-آًضینّلیکبص-ّوبًٌذػبصیدسپشٍکبسیَتّب-پشٍکبسیَتّب

ّوبًٌذػبصیثِ-ّوبًٌذػبصیدسهیتَکٌذسی-ػبصیدسیَکبسیَتّب

سثبکتشیَكبطّبیّوبًٌذػبصید-(Rolling Circleسٍؽدایشُؿلتبى)

DNAّوبًٌذػبصیدسٍیشٍعّبی-داسDNAػبصی ّوبًٌذ-داس

ػیؼتنّبیتشهین(-جْؾ-کشٍهبتیي

ًٍؼخِثشداسی(RNAكصلػَم:ثخؾاٍل)ػبختوبى

اًَاع-DNAٍRNAتلبٍتّبیهیبى-RNA)ػبختوبى

RNA-ًؼخِثشداسیدس-ًؼخِثشداسیدسپشٍکبسیَتّب

داسRNAتکثیشٍیشٍعّبی-كبطّبRNAکثیشت-یَکبسیَتّب

هْبس-داسدٍسؿتِایRNAتکثیشٍیشٍعّبی-تکسؿتِای

کٌٌذُّبٍآًتیثیَتیکّبهوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِثشداسی(

كصلػَم:ثخؾدٍم)تـییشاتپغاصسًٍَیؼی(

-اٍلیًٍِحَُتکبهلآىRNAتـییشاتپغاصسًٍَیؼی)ٍیظگیّبی

-RNAپبیذاسی-ًوؾایٌتشٍىّبدسػبختبسطىّب-RNAپشداصؽ

-دسیَکبسیَتّب(RNAتکبهل-دسپشٍکبسیَتّبRNAتکبهل

ًحَُتَلیذٍهکبًیؼن-ّبmicro RNAًحَُتَلیذٍچگًَگیػول

طىّبیکبرة-InterferenceRNAػول

كصلچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتـییشاتپغاصآى

ػبختوبىٍػول-ٍػٌتضپشٍتئیي))سیجَصٍم)هبؿیيػٌتضپشٍتئیي(RNAتشجوِ

tRNA- mRNAآهیٌَاػیل-کذطًتیکیٍتٌَعآى-ثبلؾtRNAاتصبل-ػٌتتبص

tRNAٌِتبهیي-هشاحلهختلقپشٍتئیيػبصیدسپشٍکبسیَتّب-ٍاػیذّبیآهی

پشٍتئیيػبصی-َتّبپشٍتئیيػبصیدسیَکبسی-اًشطیهَسدًیبصثشایپشٍتئیيػبصی

تـییشاتٍ-تأثیشآًتیثیَتیکّبثشپشٍتئیيػبصی-دسهیتَکٌذسیٍکلشٍپالػت

اًتوبلپشٍتئیيّب(

كصلپٌجن:هجبًیهٌْذػیطًتیک

هْنتشیيآًضین-DNAتَالییبثی-DNAٍRNAهٌْذػیطًتیک)تخلیص

-خبًِطًَهیکتبث-DNAکلَىػبصی-ّبیهَسداػتلبدُدسهٌْذػیطًتیک

(PCR -هغبلؼِهکبىطى-ؿٌبػبگشیبپشٍة
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:  

  90630006396ٍ  66090966 -  66090966 -تهراى        

 96610610916-الهیجاى  96666666990-رشت

 هماتولوژی
%05جبهغ

 دٍمهغبلت

كصلاٍلٍدٍم)هَسكَلَطیگلجَلّبی

ّوبتَکشیتهشهض،اسیتشٍپَیض،ّوَگلَثیي،

ESRضذاًؼوبدّب،سًگآهیضیّب،ثشسػیهـضاػتخَاى،اًذکغّبی،

ػلَلّبیثٌیبدیٍخَىاسیتشٍػیتی،ؿوبسؽدػتیػلَلّبیخًَی،

 كبکتَسّبیًؼخِثشداسیٍػبیتَکیيّبیخَىػبص،ػبصی

اختالالتهشثَطثِهتبثَلیؼنهتبثَلیؼنآّيٍکنخًَیكوشآّي،

،کنخًَیّوَػیذسٍص(-ّوَکشٍهبتَص-ؿیشعجیؼیآّي)پَسكیشی

کنخًَیّبی،آپالصیّبهگبلَثالػتیک،

اختالالتهتبثَلیک(،ّوَگلَثیٌَپبتیّب،تبالػوی،ّوَلیتیک







كصلػَمٍچْبسم)گشاًَلَپَئض،اختالالتؿیشثذخینلکَػیتی،

CNL،MPN،CML 

CLL 

ALL 

AML 

دیؼکشاصیّبیپالػوبػل،لٌلَم

MDS، MPN/MDS 

 EOثذخیویّبیهیلَئیذلٌلَئیذّوشاُثب

،ػشٍمًٍوؾآًْبٍثیوبسیّبیػشٍم،كؼبلیتٍػولکشدپالکتْبػبختوبىپالکت،

،هْبسکٌٌذُّبیػیؼتناًؼوبدثیوبسیّبیکویپالکت،ثیوبسیّبیکیلیپالکت،

ٌذُ(ثیوبسیّبیتشٍهجَصدّ،ثیوبسیّبیخًَشیضیدٌّذُ،ػیؼتنكیجیٌَلیتیکاًؼوبد،

 %155جبهغ %155جبهغ

 ایمنولوژی
%05جبهغ

 دٍمهغبلت

ّبـکوپلکغػبصگبسیًؼجیاصلیـپشداصؽٍثبدیطًْبٍآًتیآًتی

.TcellٍهَلکَلْبیکوکیAgّبیّبـپزیشًذTcellُثAgِیاسائِ

ّبیػیؼتنایوٌیٍیظیگیّبیػلَلْبٍثبكت



BcellـكؼبلؿذىTcellـكؼبلؿذىAgیثلَؽلٌلَػیتیٍثشٍصطًْبیپزیشًذُ

ّبیّبـایوٌیراتیـهکبًیؼنـتحولایوًََلَطیکػبیتَکبیيAgّبٍتَلیذ

اجشاییایوٌیػلَلیٍایوٌیّوَسال.ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسثشاثشتَهَسّبـ

دیبدحؼبػیتٍخَدایوٌیـاصدیبدحؼبػیتصٍدسعثیوبسیْبیپبػخْبیایوٌیـاص

ـکوجَدّبیایوٌیهبدسصادیٍاکتؼبثی.
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 زبان
%05جبهغ

 دٍمهغبلت

1-ایٌتشاکـي

Developingػغحهوذهبتی 

2-ایٌتشاکـي

Developingػغحهتَػظ 

،تبكل3-ایٌتشاکـي

Developingِػغحپیـشكت 

ESM1ـESM2 
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