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 مرحله آزمون پاییز و زمستان 5 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزمون اول  

5/90/05 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

3/09/05 

آزمون 

 سوم

0/00/05 

 آزمون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

6/01/05 

 آزمون پنجم 

 مطالب( %چهارم52)

12/01/05 

 

باکتری شناسی 

 )میکروب(

 

کلیات میکروبیولوژی،شکل و ساختمان باکتری ، متابولیسم،رشد و 

میکروارگانیسم ها،میکروب محیطی،میکروب کنترل رشد 

 کاربردی،میکروب صنعتی و غذایی،ژنتیک پرکاریوتها

 باکتریها،فلور نرمال باکتریایی،آنتی بیوتیکها
 %25جامع 

 اول مطالب
 ویروسها قارچ شناسی،پروتوزئولوژی،ایمنولوژی

 قارچ شناسی
 یها یماریب: دوم فصل -یپزشک یشناس قارچ مقدمات: اول فصل

 یقارچ یها یماریب: سوم فصل -یقارچ شبه یها یباکتر از حاصل

 یسطح

 یها یماریب: پنجم فصل -یجلد یقارچ یها یماریب: چهارم فصل

 (subcutaneous mycosis) یجلد ریز یقارچ
 %25جامع 

 اول مطالب

 -ییاحشا یقارچ یهایماریب: ششم فصل

 به که یقارچ یها یماریب: هفتم فصل

 دهندیم رخ ندرت

: نهم فصل -زا نیتوکس یها قارچ و یقارچ سموم: هشتم فصل

 یساز آماده: دهم فصل -یقارچ ضد یداروها مورد در ینکات

 یشگاهیآزما مراحل انجام و ها نمونه

 ویروس شناسی

 یماریب سمیمکان: دوم فصل -ها روسیو یکل اتیخصوص: اول فصل

 یماریب سمیمکان: دوم فصل -یروسیو یها یماریب کنترل و ییزا

 -ها روسیو پارو: چهارم فصل -یروسیو یها یماریب کنترل و ییزا

: ششم فصل -ها روسیو ومایپول و ها روسیو لومایپاپ: پنجم فصل

 ها روسیآدنوو

 -ها روسیو پاکس: هشتم فصل -ها روسیو هرپس: هفتم فصل

 ها روسیکورناویپ: دهم فصل -تیهپات مولد یها روسیو: نهم فصل
 %25جامع 

 مطالباول 

 روسیو روتا ها، روسیو رئو: ازدهمی فصل

: دوازدهم فصل -ها روسیو یسیکال و ها

 و انیبندپا توسط منتقله یروسیو یهایماریب

 کسویاورتوم: زدهمیس فصل -جوندگان

 (آنفلوانزا یها روسیو) ها روسیو

 فصل -سرخجه روسیو و ها روسیکسوویپارام: چهاردهم فصل

: شانزدهم فصل -ها روسیو( کورنا) کرونا: پانزدهم

: هفدهم فصل -ها روسیبرناو و ها روسیلوویف ها، روسیرابدوو

 یولنت دزیا: هجدهم فصل -یانسان یزا سرطان یها روسیو

 شکل یاسفنج یانسفالوپات) ها ونیپر: نوزدهم فصل -ها روسیو

 (یمسر

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 کلیات 

آمیب  -( شناسیکلیاتی از مباحث تک یاخته )تک یاخته شناسی

 شامل انتاموبا هیستولیتیکا، کولی، ژینژیوالیس،)های گوارشی

 و اندولیماکس نانا هارتمانی، دیسپار، موشکوفسکی،

 خانواده آکانتوموبیده شامل)آمیب های آزادزی -( یداموبا بوتچلی 

 والکامپوفیا یا و آکانتوموبا و خانواده والکامفیده شامل نگلریا وثباالمو

 اران ومژه د -(

شامل باالنتیدیوم کلی )تک یاخته های با طبقه بندی نامشخص

 و

 و  هومینیس بالستوسیس تیس

شامل ژیاردیا )تاژک داران دستگاه گوارش  -( پنوموسیس تیس

المبلیا، کیلوماستیکس مسنیلی، دی انتاموبا فراژیلیس، انتروموناس 

 هومینیس و

 لیشمانیاخانواده تریپانوزوماتیده شامل  )تاژک داران نسج و خون
خانواده تریپانوزوماتیده شامل  )تاژک داران نسج و خون -(

 ( تریپانوزوما

 %25جامع 

 اول مطالب

 شاخه 

خانواده آیمریده شامل )اپی کمپلکسا

کوکسیدیاهای ایزوسپورابلی، سیکلوسپورا، 

 شاخه  -( کریپتوسپوریدیوم و آیمریا

خانواده سارکوسیستیده  )اپی کمپلکسا

 شامل

 ( سارکوسیس تیس و توکسوپالسما

 شاخه 

 شاخه  -( خانواده پالسمودیده شامل ماالریا)کمپلکسااپی 

 خانواده پیروپالسمیده شامل )اپی کمپلکسا

 (بابزیا و تیلریا
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 ادراری –( رتروموناس اینتستینالیس

خانواده تریکومونادیده شامل تریکوموناس تناکس،  )و تناسلی 

 هومینیس، واژینالیس و خانواده مونوسرکومونادیده شامل

 دی انتاموبا فراژیلیس و

 ( هیستوموناس مله آگریدیس

انگل 

 شناسی)کرم(
 (و کلیاتی از نماتودها کلیاتی از کرم شناسی )کلیات کرم شناسی

 نماتودهای

فازمید ها شامل جنس های آسکاریس، اکسیور، سیفاسیا  )روده ای

ابوالتا،کرم های قالب دار، استرونژیلوئیدس، تریکوسترونژیلوس و 

 نماتودهای -((VLMتوکسوکاراها)عامل

فازمید ها شامل جنس های انکیلوستوما و آنسیناریا و  )روده ای

 ، الگوشیالسکاریس،CLM)بونوستوموم) عوامل 

 -(هتراکیس گالیناروم، سینگاموس  آنیزاکیس،بایلیس آسکاریس، 

فازمید ها شامل جنس های گناتوستوما،  )نماتودهای رودهای

 تالزیا، ازوفاگوستوموم و ترنی دنس دمینوتوس و

آفازمید ها شامل جنس های تریکوسفال، تریشینال و کاپیالریا 

 نماتودهای -(ودیوکتوفیما رناله

تی، بروگیا ماالیی، بروگیا شامل وشرریا بنکروف )خونی و بافتی

تیموری، اونکوسرکا ولوولوس، لوآلوآ،مانسونال استرپتوسرکا، مانسونال 

 )پنتاستومیدا و آکانتوسفاال، نماتومورفا -(پرستنس و اوزاردی

 و شامل جنس های ماکراکانتورینکوس

مونیلی فورمیس، نماتومورفا و پنتاستومیداها شامل 

 (لینگوالتاآرمیلیفر)پروسفالوس( و 

 %25جامع 

 اول مطالب

 سستودها

کلیاتی از سستودها و سودوفیلیده ها  )

 اسپیرومترا و شامل دیفیلوبوتریوم التوم

 سستودها -(مانسونی

 شامل تنیا ساژیناتا، سولیوم، )

هایمنولپیس نانا و ، مولتی سپس

دیمینوتا و دیپلیدیوم هایمنولپیس 

تنیا اکینوکوکوس  )سستودها -(کنینیوم

ها )گرانولوزوس، مولتی لوکوالریس، 

کرم وگلی، الیگارتوس، شیکوئیکوس( و 

 (های نواری ناشایع در انسان

 یترماتودها

ترماتودهای کبدی شامل فاسیوال،  )کبدی و ریوی

 دیکروسولیوم، کلونورکیس، اپیستورکیس

) فلینئوس و ویوه رینی ( و ترماتودهای ریوی شامل 

 -(پاراگونیموس و تروگلوترما)نانوفیتوس( سالمین کوال

 یترماتودها

ترماتودهای روده ای شامل فاسیولوپسیس،  )روده ای

هتروفیس، متاگونیموس، فاسیولوئیدس مگنا و اکینوستوما) 

 -(روالوتوم و ایلوکانوم ( و گاسترو دیسکوئیدس هومینیس

پونیکوم، شیستوزوماها شامل مانسونی، ژا )ی خونیترماتودها

هماتوبیوم، مکونگی، اینترکاالتوم، اورنیتوبیالرزیا و 

 (تریکوبیالرزیا و ترماتود های ناشایع در انسان

 

 ایمنولوژی

ها ـ کمپلکس سازگاری نسجی اصلی ـ  بادی ژنها و آنتی آنتی

و  Agهای  ها ـ پذیرندهTcellبه  Agی  پردازش و ارائه

 . Tcellمولکولهای کمکی 

 %25جامع  های سیستم ایمنی سلولها و بافتویژیگی های 

 اول مطالب

ی  بلوغ لنفوسیتی و بروز ژنهای پذیرنده

Ag  ـ فعال شدنTcell  ـ فعال شدن

Bcell  ها و تولیدAg  ـ تحمل

ها ـ ایمنی  ایمونولوژیک سایتوکاین

های اجرایی ایمنی  ذاتی ـ مکانیسم

 سلولی و ایمنی همورال .

 

ی در برابر تومورها ـ بیماریهای ایمونولوژی پیوند ـ ایمن

پاسخهای ایمنی ـ ازدیاد حساسیت و خود ایمنی ـ ازدیاد 

حساسیت زودرس ـ کمبودهای ایمنی مادرزادی و 

 اکتسابی .

 

 زیست سلولی

)فصل اول(سلول،بیوشیمی سلول و روش های مطالعه سلولها، )فصل 

،لیزوزوم ـ دوم( اندامک های سلولی شامل شبکه آندوپالسمی،گلژی 

 میکروبایما،میتوکندری وکلروپالست (.

فصل سوم ـ غشاء و ماتریکس خارج سلولی و انواع انتقاالت سلولی ، 

 فصل چهارم اسکلت سلولی
 %25جامع 

 اول مطالب

فصل پنجم،هسته و هستک و تقسیم سلولی 

ـ همانندسازی  DNAو ژنوم ، فصل ششم ، 

DNA .و ترمیم 

 

س کریبشن و پیرایش ، فصل هشتم ، ـ تران RNA   فصل هفتم ،

پروتئین سازی و تغییرات پس از ترجمه ، فصل نهم ، تنظیم های 

 ژن .

 

 

 زبان

 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 
ESM1  ـESM2 
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 مرحله آزمون بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

01/0/06 

 % اول مطالب(59)آزمون هفتم

1/1/06 

 % دوم مطالب(59)آزمون هشتم

10/1/06 

 آزمون نهم

01/3/06 

 آزمون دهم

16/3/06 

باکتری شناسی 

 ب(میکرو)
 %05جامع 

 دوم مطالب

رشد میکروارگانیسم ها،میکروب کلیات میکروبیولوژی،شکل و ساختمان باکتری ، متابولیسم،رشد و کنترل 

 محیطی،میکروب کاربردی،میکروب صنعتی و غذایی،ژنتیک پرکاریوتها

 باکتریها،فلور نرمال باکتریایی،آنتی بیوتیکها

 قارچ شناسی،پروتوزئولوژی،ایمنولوژی

 ویروسها
 %155جامع  %155جامع 

 %05جامع  قارچ شناسی

 دوم مطالب

 فصل -یقارچ شبه یها یباکتر از حاصل یها یماریب: دوم فصل -یپزشک یشناس قارچ مقدمات: اول فصل

 یسطح یقارچ یها یماریب: سوم

 subcutaneous) یجلد ریز یقارچ یها یماریب: پنجم فصل -یجلد یقارچ یها یماریب: چهارم فصل

mycosis) 

 رخ ندرت به که یقارچ یها یماریب: هفتم فصل -ییاحشا یقارچ یهایماریب: ششم فصل

 دهندیم

 ضد یداروها مورد در ینکات: نهم فصل -زا نیتوکس یها قارچ و یقارچ سموم: هشتم فصل

 یشگاهیآزما مراحل انجام و ها نمونه یساز آماده: دهم فصل -یقارچ

 %155جامع  %155جامع 

 %05جامع  ویروس شناسی

 دوم مطالب

 -یروسیو یها یماریب کنترل و ییزا یماریب سمیمکان: دوم فصل -ها روسیو یکل اتیخصوص: اول فصل

: پنجم فصل -ها روسیو پارو: چهارم فصل -یروسیو یها یماریب کنترل و ییزا یماریب سمیمکان: دوم فصل

 ها روسیآدنوو: ششم فصل -ها روسیو ومایپول و ها روسیو لومایپاپ

 فصل -تیهپات مولد یها روسیو: نهم فصل -ها روسیو پاکس: هشتم فصل -ها روسیو هرپس: هفتم فصل

 ها روسیکورناویپ: دهم

: دوازدهم فصل -ها روسیو یسیکال و ها روسیو روتا ها، روسیو رئو: ازدهمی فصل

 ها روسیو کسویاورتوم: زدهمیس فصل -جوندگان و انیبندپا توسط منتقله یروسیو یهایماریب

 (آنفلوانزا یها روسیو)

( کورنا) کرونا: پانزدهم فصل -سرخجه روسیو و ها روسیکسوویپارام: چهاردهم فصل

: هفدهم فصل -ها روسیبرناو و ها روسیلوویف ها، روسیرابدوو: شانزدهم فصل -ها روسیو

: نوزدهم فصل -ها روسیو یولنت دزیا: هجدهم فصل -یانسان یزا سرطان یها روسیو

 یمسر شکل یاسفنج یانسفالوپات) ها ونیپر

 %155جامع  %155جامع 

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 %05جامع 

 دوم مطالب

 کلیات 

شامل انتاموبا )آمیب های گوارشی -( کلیاتی از مباحث تک یاخته شناسی)تک یاخته شناسی

 و اندولیماکس نانا هارتمانی، دیسپار، موشکوفسکی، هیستولیتیکا، کولی، ژینژیوالیس،

آکانتوموبا و خانواده یا و ثباالمو خانواده آکانتوموبیده شامل)آمیب های آزادزی -( یداموبا بوتچلی 

 مژه داران و -( والکامپوفیا والکامفیده شامل نگلریا و

 شامل باالنتیدیوم کلی و)تک یاخته های با طبقه بندی نامشخص

 و  هومینیس بالستوسیس تیس

شامل ژیاردیا المبلیا، کیلوماستیکس مسنیلی، دی )تاژک داران دستگاه گوارش  -( پنوموسیس تیس

 فراژیلیس، انتروموناس هومینیس وانتاموبا 

 ادراری –( رتروموناس اینتستینالیس

خانواده تریکومونادیده شامل تریکوموناس تناکس، هومینیس، واژینالیس و خانواده  )و تناسلی 

 مونوسرکومونادیده شامل

 دی انتاموبا فراژیلیس و

 ( هیستوموناس مله آگریدیس

خانواده  )تاژک داران نسج و خون -( لیشمانیاخانواده تریپانوزوماتیده شامل  )تاژک داران نسج و خون

 شاخه 

خانواده آیمریده شامل کوکسیدیاهای ایزوسپورابلی، سیکلوسپورا، )اپی کمپلکسا

 شاخه  -( کریپتوسپوریدیوم و آیمریا

 خانواده سارکوسیستیده شامل )اپی کمپلکسا

 ( سارکوسیس تیس و توکسوپالسما

 شاخه 

 شاخه  -( خانواده پالسمودیده شامل ماالریا)اپی کمپلکسا

 خانواده پیروپالسمیده شامل )اپی کمپلکسا

 (بابزیا و تیلریا

 %155جامع  %155جامع 
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 96610610916-الهیجان      96666666990-رشت   90630006396و  66090966 -  66090966 -تهران: مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

 ( تریپانوزوماتریپانوزوماتیده شامل 

انگل 

 شناسی)کرم(
 %05جامع 

 دوم مطالب

 (و کلیاتی از نماتودها کلیاتی از کرم شناسی )کلیات کرم شناسی
 نماتودهای

فازمید ها شامل جنس های آسکاریس، اکسیور، سیفاسیا ابوالتا،کرم های قالب دار،  )روده ای

 نماتودهای -((VLMاسترونژیلوئیدس، تریکوسترونژیلوس و توکسوکاراها)عامل

، CLM)مل فازمید ها شامل جنس های انکیلوستوما و آنسیناریا و بونوستوموم) عوا )روده ای

 الگوشیالسکاریس،

فازمید ها شامل  )نماتودهای رودهای -(هتراکیس گالیناروم، سینگاموس  بایلیس آسکاریس، آنیزاکیس،

 جنس های گناتوستوما، تالزیا، ازوفاگوستوموم و ترنی دنس دمینوتوس و

 ماتودهاین -(آفازمید ها شامل جنس های تریکوسفال، تریشینال و کاپیالریا ودیوکتوفیما رناله

شامل وشرریا بنکروفتی، بروگیا ماالیی، بروگیا تیموری، اونکوسرکا ولوولوس، لوآلوآ،مانسونال  )خونی و بافتی

شامل جنس های  )پنتاستومیدا و آکانتوسفاال، نماتومورفا -(استرپتوسرکا، مانسونال پرستنس و اوزاردی

 و ماکراکانتورینکوس

 (پنتاستومیداها شامل آرمیلیفر)پروسفالوس( و لینگوالتامونیلی فورمیس، نماتومورفا و 

 سستودها

 -(مانسونی اسپیرومترا و کلیاتی از سستودها و سودوفیلیده ها شامل دیفیلوبوتریوم التوم )

 سستودها

 شامل تنیا ساژیناتا، سولیوم، )

 )سستودها -(دیمینوتا و دیپلیدیوم کنینیومهایمنولپیس هایمنولپیس نانا و ، مولتی سپس

تنیا اکینوکوکوس ها )گرانولوزوس، مولتی لوکوالریس، وگلی، الیگارتوس، شیکوئیکوس( و 

 (کرم های نواری ناشایع در انسان
 یترماتودها

ترماتودهای کبدی شامل فاسیوال، دیکروسولیوم، کلونورکیس،  )کبدی و ریوی

 اپیستورکیس

پاراگونیموس و تروگلوترما)نانوفیتوس( ) فلینئوس و ویوه رینی ( و ترماتودهای ریوی شامل 

 یترماتودها -(سالمین کوال

ترماتودهای روده ای شامل فاسیولوپسیس، هتروفیس، متاگونیموس،  )روده ای

فاسیولوئیدس مگنا و اکینوستوما) روالوتوم و ایلوکانوم ( و گاسترو دیسکوئیدس 

شیستوزوماها شامل مانسونی، ژاپونیکوم، هماتوبیوم،  )ی خونیترماتودها -(هومینیس

 (مکونگی، اینترکاالتوم، اورنیتوبیالرزیا و تریکوبیالرزیا و ترماتود های ناشایع در انسان
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 ایمنولوژی
 %05جامع 

 دوم مطالب

ها ـ Tcellبه  Agی  ها ـ کمپلکس سازگاری نسجی اصلی ـ پردازش و ارائه بادی ژنها و آنتی آنتی

 . Tcellو مولکولهای کمکی  Agهای  پذیرنده

 های سیستم ایمنی ویژیگی های سلولها و بافت

ها  Bcellـ فعال شدن  Tcellـ فعال شدن  Agی  بلوغ لنفوسیتی و بروز ژنهای پذیرنده

های اجرایی  ها ـ ایمنی ذاتی ـ مکانیسم ـ تحمل ایمونولوژیک سایتوکاین Agو تولید 

 سلولی و ایمنی همورال . ایمنی

ایمونولوژی پیوند ـ ایمنی در برابر تومورها ـ بیماریهای پاسخهای ایمنی ـ ازدیاد 

حساسیت و خود ایمنی ـ ازدیاد حساسیت زودرس ـ کمبودهای ایمنی مادرزادی و 

 اکتسابی
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 زیست سلولی
 %05جامع 

 دوم مطالب

و روش های مطالعه سلولها، )فصل دوم( اندامک های سلولی شامل شبکه  )فصل اول(سلول،بیوشیمی سلول

 آندوپالسمی،گلژی ،لیزوزوم ـ میکروبایما،میتوکندری وکلروپالست (.

 فصل سوم ـ غشاء و ماتریکس خارج سلولی و انواع انتقاالت سلولی ، فصل چهارم اسکلت سلولی

 DNAـ همانندسازی  DNAششم ، فصل پنجم،هسته و هستک و تقسیم سلولی و ژنوم ، فصل 

 و ترمیم.

ـ ترانس کریبشن و پیرایش ، فصل هشتم ، پروتئین سازی و تغییرات پس  RNA   فصل هفتم ،

 از ترجمه ، فصل نهم ، تنظیم های ژن .
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 زبان

 
 %05جامع 

 دوم مطالب

 1-اینتر اکشن
Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 
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