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 مرحله آزمون بهاره 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

8/2/69 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

26/2/69 

 آزمون نهم

22/3/69 

 آزمون دهم

29/3/69 

 بیوشیمی

و تعادل اسید و باز، ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم اسید  phآب و 

های آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، ساختمان و متابولیسم هم، ساختمان کربوهیدرات 

 ها، متابولیسم کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی، بیوانرژتیک

لیپید ها، هورمون ها و  ساختمان لیپید ها و غشاهای زیستی، متابولیسم

مسیرهای انتقال پیام، ساختمان اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم اسیدهای 

نوکلئیک، بیولوژی مولكولی، بیوشیمی سرطان، روش های بیوشیمی و 

 بیولوژی مولكولی، بیوشیمی بالینی

 % 011جامع  % 011جامع 

 سلولی و مولکولی

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

های سلولی شامل شبكه آندوپالسمی،گلژی ،لیزوزوم ـ میكروتوبولها،میتوکندری 

وکلروپالست (.  فصل سوم ـ غشاء و ماتریكس خارج سلولی و انواع انتقاالت سلولی ، 

 فصل چهارم اسكلت سلولی

قسیم سلولی و ژنوم ، فصل ششم ، فصل پنجم،هسته و هستک و ت

DNA  ـ همانندسازیDNA  .فصل هفتم ،   و ترمیم   RNA  ـ ترانس

کریبشن و پیرایش ، فصل هشتم ، پروتئین سازی و تغییرات پس از 

 ترجمه ، فصل نهم ، تنظیم های ژن .

 % 011جامع  % 011جامع 

 هماتولوژی

گلبول های مورفولوژی فصل اول و دوم)

 هماتوکریتقرمز،اریتروپویز،هموگلوبین،

ESR  ضد انعقادها،رنگ آمیزی ها،بررسی مغز استخوان،اندکس های،

سلول های بنیادی و خون اریتروسیتی،شمارش دستی سلول های خونی،

 فاکتورهای نسخه برداری و سایتوکین های خون ساز،سازی

وط به متابولیسم اختالالت مربمتابولیسم آهن و کم خونی فقر آهن،

،کم خونی هموسیدروز(-هموکروماتوز-غیرطبیعی آهن)پورفیری

هموگلوبینو ،تاالسمی،کم خونی های همولیتیک،آپالزی هامگالوبالستیک،

 (اختالالت متابولیک،پاتی ها

 
 
 

 گرانولوپوئز،اختالالت غیربدخیم لکوسیتی،فصل سوم و چهارم)
CNL ،MPN ،CML  

CLL 
ALL 

AML 

 پالسما سل،لنفومدیسکرازی های 
MDS، MPN/MDS 

 EOبدخیمی های میلوئید لنفوئید همراه با 

عروق و نقش آنها و ،فعالیت و عملکرد پالکتهاساختمان پالکت،

، بیماری های کمی پالکت،بیماری های بیماری های عروق

سیستم ، مهارکننده های انعقاد،سیستم انعقادکیفی پالکت،

بیماری های ، بیماری های خونریزی دهنده، فیبینولیتیک

 (ترومبوز دهنده

 % 011جامع  % 011جامع 
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 ایمنولوژی

به  Agی  ها ـ کمپلكس سازگاری نسجی اصلی ـ پردازش و ارائه بادی ژنها و آنتی آنتی

Tcellهای  ها ـ پذیرندهAg  و مولكولهای کمكیTcell  ویژیگی های سلولها و  .

 های سیستم ایمنی بافت

 

ـ فعال  Tcellـ فعال شدن  Agی  بلوغ لنفوسیتی و بروز ژنهای پذیرنده

ها ـ ایمنی  ـ تحمل ایمونولوژیک سایتوکاین Agها و تولید  Bcellشدن 

های اجرایی ایمنی سلولی و ایمنی همورال .   ذاتی ـ مكانیسم

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 .

 % 011جامع  % 011ع جام

 

 زبان

 0-اینتر اکشن
Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 011جامع  % 011جامع 


