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 مرحله آزمون بهار و تابستان 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع )اولآزمون 

44/2/79 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

44/3/79 

 سومآزمون 

25/3/79 

 چهارمآزمون 

8/4/79 

باکتری شناسی 

 ب(میکرو)

کلیات هیکشٍبیَلَطی،شکل ٍ ػاختواى باکتشی ، هتابَلیؼن،سشذ ٍ کٌتشل سشذ 

هیکشٍاسگاًیؼن ّا،هیکشٍب هحیطی،هیکشٍب کاسبشدی،هیکشٍب صٌعتی ٍ 

 پشکاسیَتْاغزایی،طًتیک 

 باکتشیْا،فلَس ًشهال باکتشیایی،آًتی بیَتیکْا

 قاسچ شٌاػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطی

 ٍیشٍػْا
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 قبرچ شٌبسی

 یباکتش اص حاصل یّا یواسیب: دٍم فصل -یپضشک یشٌاػ قاسچ هقذهات: اٍل فصل

 یػطح یقاسچ یّا یواسیب: ػَم فصل -یقاسچ شبِ یّا

 شیص یقاسچ یّا یواسیب: پٌجن فصل -یجلذ یقاسچ یّا یواسیب: چْاسم فصل

 (subcutaneous mycosis) یجلذ

 بِ کِ یقاسچ یّا یواسیب: ّفتن فصل -ییاحشا یقاسچ یْایواسیب: ششن فصل

 ذٌّذیه سخ ًذست

 هَسد دس یًکات: ًْن فصل -صا يیتَکؼ یّا قاسچ ٍ یقاسچ ػوَم: ّشتن فصل

 هشاحل اًجام ٍ ّا ًوًَِ یػاص آهادُ: دّن فصل -یقاسچ ضذ یداسٍّا

 یشگاّیآصها
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 ٍیرٍس شٌبسی

 کٌتشل ٍ ییصا یواسیب ؼنیهکاً: دٍم فصل -ّا شٍعیٍ یکل اتیخصَص: اٍل فصل

 یّا یواسیب کٌتشل ٍ ییصا یواسیب ؼنیهکاً: دٍم فصل -یشٍػیٍ یّا یواسیب

 َهایپَل ٍ ّا شٍعیٍ لَهایپاپ: پٌجن فصل -ّا شٍعیٍ پاسٍ: چْاسم فصل -یشٍػیٍ

 ّا شٍعیآدًٍَ: ششن فصل -ّا شٍعیٍ

 شٍعیٍ: ًْن فصل -ّا شٍعیٍ پاکغ: ّشتن فصل -ّا شٍعیٍ ّشپغ: ّفتن فصل

 ّا شٍعیکَسًاٍیپ: دّن فصل -تیّپات هَلذ یّا

 فصل -ّا شٍعیٍ یؼیکال ٍ ّا شٍعیٍ سٍتا ّا، شٍعیٍ سئَ: اصدّنی فصل

 فصل -جًَذگاى ٍ اىیبٌذپا تَػط هٌتقلِ یشٍػیٍ یْایواسیب: دٍاصدّن

 (آًفلَاًضا یّا شٍعیٍ) ّا شٍعیٍ کؼَیاٍستَه: ضدّنیػ

 کشًٍا: پاًضدّن فصل -ػشخجِ شٍعیٍ ٍ ّا شٍعیکؼٍَیپاساه: چْاسدّن فصل

 ٍ ّا شٍعیلٍَیف ّا، شٍعیسابذٍٍ: شاًضدّن فصل -ّا شٍعیٍ( کَسًا)

: ّجذّن فصل -یاًؼاً یصا ػشطاى یّا شٍعیٍ: ّفذّن فصل -ّا شٍعیبشًاٍ

 شکل یاػفٌج یاًؼفالَپات) ّا َىیپش: ًَصدّن فصل -ّا شٍعیٍ یٍلٌت ذصیا

 یهؼش
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اًگل 

)تک شٌبسی

 یبختِ(

 کلیبت 

آهیب ّبی  -( کلیبتی از هببحث تک یبختِ ؼٌبظی)تک یبختِ شٌبسی

ّبرتوبًی، دیعپبر،  ؼبهل اًتبهَبب ّیعتَلیتیکب، کَلی، شیٌصیَالیط،)گَارشی

 ٍ اًذٍلیوبکط ًبًب هَؼکَفعکی،

یب ٍ ثببالهَ خبًَادُ آکبًتَهَبیذُ ؼبهل)آهیب ّبی آزادزی -( یذاهَبب بَتچلی 

 هژُ داراى ٍ -( ٍالکبهپَفیب آکبًتَهَبب ٍ خبًَادُ ٍالکبهفیذُ ؼبهل ًگلریب ٍ

 ؼبهل ببالًتیذیَم کلی ٍ)تک یبختِ ّبی بب طبقِ بٌذی ًبهشخص

 شبخِ 

خبًَادُ آیوریذُ ؼبهل کَکعیذیبّبی ایسٍظپَرابلی، )اپی کوپلکسب

 شبخِ  -( ظیکلَظپَرا، کریپتَظپَریذیَم ٍ آیوریب

 خبًَادُ ظبرکَظیعتیذُ ؼبهل )اپی کوپلکسب

 ( ظبرکَظیط تیط ٍ تَکعَپالظوب

 شبخِ 

 شبخِ  -( خبًَادُ پالظوَدیذُ ؼبهل هبالریب)اپی کوپلکسب

 %011جامع  %011جامع 
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 ٍ  َّهیٌیط بالظتَظیط تیط

ؼبهل شیبردیب الهبلیب، )تبژک داراى دستگبُ گَارش  -( پٌَهَظیط تیط

 کیلَهبظتیکط هعٌیلی، دی اًتبهَبب فراشیلیط، اًترٍهًَبض َّهیٌیط ٍ

 ادراری –( رترٍهًَبض ایٌتعتیٌبلیط

خبًَادُ تریکَهًَبدیذُ ؼبهل تریکَهًَبض تٌبکط، َّهیٌیط،  )ٍ تٌبسلی 

 ٍاشیٌبلیط ٍ خبًَادُ هًََظرکَهًَبدیذُ ؼبهل

 دی اًتبهَبب فراشیلیط ٍ

 ( ّیعتَهًَبض هلِ آگریذیط

تبژک  -( لیؽوبًیبخبًَادُ تریپبًَزٍهبتیذُ ؼبهل  )تبژک داراى ًسج ٍ خَى

 ( تریپبًَزٍهبهل خبًَادُ تریپبًَزٍهبتیذُ ؼب )داراى ًسج ٍ خَى

 خبًَادُ پیرٍپالظویذُ ؼبهل )اپی کوپلکسب

 (بببسیب ٍ تیلریب

اًگل 

 شٌبسی)کرم(

 (ٍ کلیبتی از ًوبتَدّب کلیبتی از کرم ؼٌبظی )کلیبت کرم شٌبسی
 ًوبتَدّبی

فبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی آظکبریط، اکعیَر، ظیفبظیب ابَالتب،کرم  )رٍدُ ای

ّبی قالة دار، اظترًٍصیلَئیذض، تریکَظترًٍصیلَض ٍ 

 ًوبتَدّبی -((VLMتَکعَکبراّب)ػبهل

فبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی اًکیلَظتَهب ٍ آًعیٌبریب ٍ بًََظتَهَم)  )رٍدُ ای

 ، الگَؼیالظکبریط،CLM)ػَاهل 

ًوبتَدّبی  -(ّتراکیط گبلیٌبرٍم، ظیٌگبهَض  آًیساکیط،ببیلیط آظکبریط، 

فبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی گٌبتَظتَهب، تالزیب، ازٍفبگَظتَهَم ٍ ترًی  )رٍدّبی

 دًط دهیٌَتَض ٍ

آفبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی تریکَظفبل، تریؽیٌال ٍ کبپیالریب ٍدیَکتَفیوب 

 ًوبتَدّبی -(رًبلِ

تی، برٍگیب هبالیی، برٍگیب تیوَری، ؼبهل ٍؼرریب بٌکرٍف )خًَی ٍ ببفتی

 -(اًٍکَظرکب ٍلٍَلَض، لَآلَآ،هبًعًَال اظترپتَظرکب، هبًعًَال پرظتٌط ٍ اٍزاردی

 ؼبهل جٌط ّبی هبکراکبًتَریٌکَض )پٌتبستَهیذا ٍ آکبًتَسفبال، ًوبتَهَرفب

ٍ 

هًَیلی فَرهیط، ًوبتَهَرفب ٍ پٌتبظتَهیذاّب ؼبهل آرهیلیفر)پرٍظفبلَض( ٍ 

 (تبلیٌگَال

 سستَدّب

 ٍ کلیبتی از ظعتَدّب ٍ ظَدٍفیلیذُ ّب ؼبهل دیفیلَبَتریَم التَم )

 سستَدّب -(هبًعًَی اظپیرٍهترا
 ؼبهل تٌیب ظبشیٌبتب، ظَلیَم، )

دیویٌَتب ٍ دیپلیذیَم ّبیوٌَلپیط ّبیوٌَلپیط ًبًب ٍ ، هَلتی ظپط

تٌیب اکیٌَکَکَض ّب )گراًَلَزٍض، هَلتی  )سستَدّب -(کٌیٌیَم

کرم ّبی ًَاری ًبؼبیغ در لَکَالریط، ٍگلی، الیگبرتَض، ؼیکَئیکَض( ٍ 

 (اًعبى
 یترهبتَدّب

ترهبتَدّبی کبذی ؼبهل فبظیَال، دیکرٍظَلیَم،  )کبذی ٍ ریَی

 کلًََرکیط، اپیعتَرکیط

َض ٍ ) فلیٌئَض ٍ ٍیَُ ریٌی ( ٍ ترهبتَدّبی ریَی ؼبهل پبراگًَیو

 یترهبتَدّب -(ترٍگلَترهب)ًبًَفیتَض( ظبلویي کَال

ترهبتَدّبی رٍدُ ای ؼبهل فبظیَلَپعیط، ّترٍفیط،  )رٍدُ ای

هتبگًَیوَض، فبظیَلَئیذض هگٌب ٍ اکیٌَظتَهب) رٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ 

ؼیعتَزٍهبّب ؼبهل  )ی خًَیترهبتَدّب -(گبظترٍ دیعکَئیذض َّهیٌیط

هبًعًَی، شاپًَیکَم، ّوبتَبیَم، هکًَگی، ایٌترکبالتَم، اٍرًیتَبیالرزیب ٍ 

 (تریکَبیالرزیب ٍ ترهبتَد ّبی ًبؼبیغ در اًعبى
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 ایمنولوژی

 Agی  ّا ـ کوپلکغ ػاصگاسی ًؼجی اصلی ـ پشداصؽ ٍ اسائِ بادی طًْا ٍ آًتی آًتی

 . Tcellٍ هَلکَلْای کوکی  Agّای  ّا ـ پزیشًذTcellُبِ 

ـ فعال شذى  Tcellـ فعال شذى  Agی  بلَغ لٌفَػیتی ٍ بشٍص طًْای پزیشًذُ

Bcell  ّا ٍ تَلیذAg ّا ـ ایوٌی راتی ـ  ـ تحول ایوًََلَطیک ػایتَکایي
 %011جامع  %011جامع 



www.nokhbegaan.com 

 ّای ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّای ػلَلْا ٍ بافت

 

 

 ایوٌی ّوَسال .ّای اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ  هکاًیؼن

ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس بشابش تَهَسّا ـ بیواسیْای پاػخْای ایوٌی ـ اصدیاد 

حؼاػیت ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیاد حؼاػیت صٍدسع ـ کوبَدّای ایوٌی 

 هادسصادی ٍ اکتؼابی

 صیؼت ػلَلی 

 ًتقبالت غشبییاسبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ فصل اٍل: 

 -غؽبّبی زیعتی)ترکیببت لیپیذی ٍ ظبزهبى یببی ظبختبری -1

 -غؽبّبی زیعتی: ترکیببت پرٍتئیٌی ٍ ػولکردّبی پبیِ ای

فعفَلیپیذ ّب، اظفٌگَلیپیذ ّب ٍ کلعترٍل: ظٌتس ٍ حرکت 

 ( داخل ظلَلی

اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک از خالل غؽب)هرٍر کلی  -2

اًتقبل  -ATPٌٌذُ پوپ ّبی هصرف ک -بر اًتقبالت غؽبیی

کبًبل ّبی یًَی بذٍى دریچِ ٍ پتبًعیل  -دٌّذُ ّبی پرٍتئیٌی

 اظتراحت غؽب(

 فصل دٍم: سبزهبى دّی ٍ حرکت سلَلی

 - ظبزهبى دّی ٍ حرکت ظلَلی)هیکرٍفیالهٌت ّب -1

 - هیکرٍتَبَل ّب

 اتصبالت ظلَلی ٍ اًعجبهبت ببفتی( -فیالهٌت ّبی حذ ٍاظط

 پرٍتئیي ّب در داخل سلَلیببی  فصل سَم: هکبى

 اًتقبل از طریق گیت)اًتقبل بِ داخل ٍ خبرج ّعتِ( -1

 پرٍتئیي -بِ هیتَکٌذری پرٍتئیياًتقبل تراغؽبیی)ارظبل  -2

 ّبی پراکعی زٍهی( پرٍتئیيارظبل  -ّبی کلرٍپالظتی

ٍ اًتقبل از  پرٍتئیياًتقبل ٍزیکَلی) هعیر ترؼحی() ظٌتس  -3

 پرٍتئیيتبخَردى ٍ تغییر  -ی آًذٍپالظوی طریق غؽب بِ ؼبکِ

 -ی آًذٍپالظوی ؼبکِلَلي  در ّب آىّب ٍ تضویي کیفیت 

اًذٍظتیَز بب ٍاظطِ  -هکبًیعن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍزیکَلی

 فصل پٌجن: هسیرّبی پیبم رسبًی سلَلی

پبظخ ّبی ظریغ ٍ کَتبُ هذت)از پیبم خبرج ظلَلی تب  -1

اجسای بِ ؼذت هحبفظت ؼذُ از  -پبظخ ظلَلی

هی اجسا ػوَ -هعیرّبی اًتقبل پیبم داخل ظلَلی

 -پرٍتئیي ّب -Gظیعتن ّبی گیرًذُ ای جفت ؼذُ بب 

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَظط گیرًذُ ّبی جفت ؼذُ 

 -Gتبثیر گیرًذُ ّبی جفت ؼذُ بب  -پرٍتئیي ّب -Gبب 

 -پرٍتئیي ّب بر رٍی هْبر یب فؼبل ظبزی آدًیلیل ظیکالز

پرٍتئیي ّب ٍ فؼبل ظبزی  -Gگیرًذُ ّبی جفت ؼذُ بب 

پبظخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ  - Cبز آًسین فعفَلیپ

 ظلَل ّب بب اثرات هحیطی(

پبظخ ّبی طَالًی هذت بب تبثیر بر تغییر بیبى شى ّب)

 Smadٍ فؼبل ظبزی هعتقین  TGFβگیرًذُ ّبی  

 -JAK/STATگیرًذُ ّبی ظیتَکیٌی ٍ هعیر  - ّب

فؼبل ظبزی هعیر  -(RTKگیرًذُ ّبی تیرٍزیي کیٌبزی ) 

فعفَ ایٌَزیتیذّب در ًقػ ًبقلیي  -کیٌبز Ras  ٍMAPّبی 

پرٍتئیي ّبی  -Gگیرًذُ ّبی جفت ؼًَذُ بب  -پیبم

ٍ رّب ظبزی فبکتَر ّبی  Wntپیبم رظبًی هعیر  -هًََهری

پیبم رظبًی هعیر  -رًٍَیعی از کوپلکط پرٍتئیي ظیتَزٍلی

فؼبل ظبزی  -ّجَْگ، از بیي برًذُ ظرکَة شى ّبی ّذف

 -سیِ پرٍتئیي هْبر کٌٌذُدر اثر تج NFκBفبکتَر رًٍَیعی 
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ّبی غؽبیی ٍ هَاد ظیتَزٍلی بِ  پرٍتئیيّذایت  -ی گیرًذُ

 ظَی لیسٍزٍم(
 

 اًرژتیک سلَلیفصل چْبرم: 

: IIهرحلِ  -: گلیکَلیسIاکعیذاظیَى َّازی)هرحلِ  -1

اکعیذاظیَى َّازی پیرٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاظط ّبی 

: زًجیرُ اًتقبل IIIی  هرحلِ -اًرشی در ظیکل کربط

ی پرٍتًَی ٍ تَلیذ  ًیرٍ هحرکِ  :IVی  هرحلِ -الکترٍى

ATP) 

آنالیز مولکولی  -ی نور های جذب کننده فتوسنتز در گیرنده (فتو سنتز

 در فتوسنتر( CO2متابولیسم  -ها فتوسیستم

 هعیر ّبی پیبم رظبًی هعتلسم برغ در پرٍتئیي(

 فصل ششن: تٌظین چرخِ سلَلی، آپَپتَز ٍ سرطبى

چرخِ ظلَلی ٍ کٌترل آى)هرٍری بر ٍقبیغ چرخِ  -1

هیَز) ًَع خبصی از  -کٌترل چرخِ ظلَلی -ظلَلی

 تقعین ظلَلی((

هرگ ظلَلی ٍ تٌظین آى)هعیر داخل ظلَلی  -2

هرگ ظلَلی)  - هعیر هیتَکٌذریبیی(آپَپتَز) 

 هعیر خبرج ظلَلی( از طریق فؼبل ؼذى کبظپبزّب(

 ظرطبى

زیست 

 مولکولی

 DNAفصل اٍل: ظبختوبى 

هبدُ  -در زیعت ؼٌبظی هَلکَلی اصل بٌیبدی -تؼریف شى)شًَم

 -اتصبل فعفَدی اظتر -ٍراثتی یب اظیذّبی ًَکلئیک

 (ظبختبر اظیذّبی ًَکلئیک -ببزّبی آلیتَتَهریساظیَى 

 فصل دٍم: ّوبًٌذظبزی

جبیگبُ آغبز ّوبًٌذ ظبزی در یَکبریَت ٍ ) DNAّوبًٌذ ظبزی

 -آًسین ّلیکبز -ّوبًٌذ ظبزی در پرٍکبریَت ّب -پرٍکبریَت ّب

 -ّوبًٌذ ظبزی در هیتَکٌذری -ّوبًٌذ ظبزی در یَکبریَت ّب

ّوبًٌذ  -(Rolling Circleّوبًٌذظبزی بِ رٍغ دایرُ غلتبى )

ّوبًٌذ ظبزی در ٍیرٍض  -دار DNAظبزی در ببکتریَفبشّبی 

ظیعتن ّبی   -جْػ -ظبزی کرٍهبتیي ّوبًٌذ -دار DNAّبی 

 (ترهین

 ٍ ًعخِ برداری( RNA)ظبختوبى بخػ اٍلفصل ظَم: 

اًَاع  -DNA ٍRNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNAظبختوبى )

RNA- ًعخِ برداری در  -ًعخِ برداری در پرٍکبریَت ّب

 تغییرات پط از آىفصل چْبرم: پرٍتئیي ظبزی ٍ 

ریبَزٍم )هبؼیي ظٌتس ))ٍ ظٌتس پرٍتئیي RNAترجوِ 

کذ  -ببلغ tRNA- mRNAظبختوبى ٍ ػول  -پرٍتئیي(

اتصبل  -ظٌتتبز tRNAآهیٌَ اظیل  -شًتیکی ٍ تٌَع آى

tRNA ٌِهراحل هختلف پرٍتئیي ظبزی در  -ٍ اظیذّبی آهی

 -زیتبهیي اًرشی هَرد ًیبز برای پرٍتئیي ظب -پرٍکبریَت ّب

پرٍتئیي ظبزی در  -پرٍتئیي ظبزی در یَکبریَت ّب

تأثیر آًتی بیَتیک ّب بر پرٍتئیي  -هیتَکٌذری ٍ کلرٍپالظت

 (تغییرات ٍ اًتقبل پرٍتئیي ّب -ظبزی

 فصل پٌجن: هببًی هٌْذظی شًتیک

 -DNAتَالی یببی  -DNA  ٍRNAتخلیص )هٌْذظی شًتیک

 -هْن تریي آًسین ّبی هَرد اظتفبدُ در هٌْذظی شًتیک

 -ؼٌبظبگر یب پرٍة -کتببخبًِ شًَهی -DNAکلَى ظبزی 

 (PCR -هطبلؼِ هکبى شى
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  99372223756ٍ  66992938 -  66992961 -تْراى 

 91342342543-الّیجبى      91333338992-رؼت  

 RNAتکثیر ٍیرٍض ّبی  -فبشّب RNAتکثیر  -یَکبریَت ّب

دار دٍ رؼتِ  RNAتکثیر ٍیرٍض ّبی  -دار تک رؼتِ ای

هْبر کٌٌذُ ّب ٍ آًتی بیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ از  -ای

 (ًعخِ برداری

 (تغییرات پط از رًٍَیعی)بخػ دٍمفصل ظَم: 

ٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل ا RNAٍیصگی ّبی )تغییرات پط از رًٍَیعی

 -ًقػ ایٌترٍى ّب در ظبختبر شى ّب -RNAپردازغ  -آى

در  RNAتکبهل  -در پرٍکبریَت ّب RNAتکبهل  -RNAپبیذاری 

 -ّب micro RNAًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی ػول  -(یَکبریَت ّب

 شى ّبی کبرة -Interference RNAًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیعن ػول 
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