
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری

 

 آزمون مرحله 10
  انسانیشنتیکرشته  

98-97 

 مرحله آزمون رایگان 3+



 

 

 

 

 درصد از دروس اصلی( 05 هطالعه) آزهون های تابستانی رایگان

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

57/52/99 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

52/59/99 

 آزمون سوم

 % اول(25)جامع 

52/57/99 

 شنتیک

ّبردی  احتوبالت ) تَلید گبهت ، ًسجتْبی شًَتیپی ٍ فٌَتیپی ، قبًَى

ّب( شًتیک هَلکَلی ) سبختوبى ٍ  ّب ٍ شى ٍاردًجرگ ، فراٍاًی الل

 ّستِ ٍ هیتَکٌدری،چرخِ سلَلی( DNAّوبًٌدسبزی 

اًَاع شجرُ ،راثطِ ّبی خَیشبًٍدی ،ضریت ّن خًَی،قبًَى شبرگبف 

 ،اًَاع کرٍهَزٍم ٍ اختالالت کرٍهَزٍهی RNAپردازش  ،سٌتس ٍ

 

 %05جامع 

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبز، سبختوبى اسیدّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي  phآة ٍ 

ّب، هتبثَلیسن اسید ّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب، آًسین ّب، سبختوبى ٍ 

 هتبثَلیسن ّن

سبختوبى کرثَّیدرات ّب، هتبثَلیسن کرثَّیدرات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ 

 هَاد هعدًی، ثیَاًرشتیک
 
 %05جامع 

 زبان
 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 
 
 %05جامع 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 هرحله آزهون پاییس و زهستان 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 %اول مطالب(50)آزهون اول  

3/50/09 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(50)

1/15/09 

 آزهون سوم

90/15/09 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(50)

92/11/09 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم50)

90/19/09 

 

 

 ژنتیک

احتواالت ) تَلید گاهت ، ًسبتْای 

ّاردی  شًَتیپی ٍ فٌَتیپی ، قاًَى

ّا(  ّا ٍ شى ٍاردًبرگ ، فراٍاًی الل

شًتیک هَلکَلی ) ساختواى ٍ 

ّستِ ٍ  DNAّواًٌدسازی 

 هیتَکٌدری،چرخِ سلَلی(

اًَاع شجرُ ،رابطِ ّای خَیشاًٍدی ،ضریب ّن خًَی،قاًَى 

ٍهَزٍم ٍ اختالالت ،اًَاع کر RNAشارگاف ،سٌتس ٍ پردازش 

 کرٍهَزٍهی

 %05جامع 

 اول مطالب
 سرطاى ٍ شًتیک پسشکی

اپیستازی ،)هفاّین 

هَرد استفادُ ،  ،آًسیوْای
casmid,plasmid,cDN

A 

,vectors 

زیست سلولی 

 و مولکولی

ساختواى هاکرٍهَلکَلْا ، چرخِ 

،  DNAسلَلی ٍ ّواًٌد سازی 

 غشاّای ابتدایی ٍ لیسٍزٍم ّا(

غشای سیتَ پالسوی، شبکِ اًدٍ پالسوی، ساختار شى ، 

 splicingرًٍَیسی ٍ 
 %05جامع 

 اول مطالب

کراسیٌگ اٍر ، تداخل ٍ ضریب 

اًطباق ،شًتیک هگس سرکِ ٍ شًتیک 

 DNA finger باکتری ّا

printing ,RFLP,in situ 

hybridization,PCR  رٍش ٍ

 DNAّای سٌتس 

ّستِ هییتَکٌدری تٌظین 

 توایس سلَلی بیاى شى ٍ

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبز، سبختوبى  phآة ٍ 

اسیدّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب، هتبثَلیسن 

اسید ّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب، آًسین ّب، 

 سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن

سبختوبى کرثَّیدرات ّب، هتبثَلیسن کرثَّیدرات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ 

 هَاد هعدًی، ثیَاًرشتیک
 %05جامع 

 مطالباول 

سبختوبى لیپید ّب ٍ غشبّبی زیستی، 

هتبثَلیسن لیپید ّب، َّرهَى ّب ٍ هسیرّبی 

 اًتقبل پیبم

 

سبختوبى اسیدّبی ًَکلئیک، 

هتبثَلیسن اسیدّبی ًَکلئیک، 

ثیَلَشی هَلکَلی، ثیَشیوی 

سرطبى، رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ 

ثیَلَشی هَلکَلی، ثیَشیوی 

 ثبلیٌی

 

 نزبا

 1-ایٌتر اکشي

Developingسطح هقدهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Developing سطح هتَسط 
 %05جامع 

 اول مطالب

 ،تافل  3-ایٌتر اکشي

Developingِسطح پیشرفت 
ESM1  ـESM2 



 

 

 هرحله آزهون بهار و تابستان 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نخبگان:    مرکس تخصصی خذمات آموزشی 

 91342342543-الّیجاى   91333338992-رشت 99372223756ٍ   66992938 -  66992961 -  تْراى    

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/1/02 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

11/9/02 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

11/3/02 

 آزمون نهم

90/3/02 

 آزمون دهم

8/1/02 

 
 

 ژنتیک

 

 %25جامع 

 دوم مطالب

ّبردی ٍاردًجرگ ،  احتوبالت ) تَلید گبهت ، ًسجتْبی شًَتیپی ٍ فٌَتیپی ، قبًَى

ّستِ ٍ  DNAّب( شًتیک هَلکَلی ) سبختوبى ٍ ّوبًٌدسبزی  ّب ٍ شى فراٍاًی الل

 هیتَکٌدری،چرخِ سلَلی(
 خَیشبًٍدی ،ضریت ّن خًَی،قبًَى شبرگبف ،سٌتس ٍاًَاع شجرُ ،راثطِ ّبی 

 ،اًَاع کرٍهَزٍم ٍ اختالالت کرٍهَزٍهی RNAپردازش 

 سرطبى ٍ شًتیک پسشکی

هَرد استفبدُ ،  اپیستبزی ،)هفبّین ،آًسیوْبی

casmid,plasmid,cDNA 
,vectors 

 % 155جامع  % 155جامع 

زیست سلولی و 

 مولکولی

 %25جامع 

 دوم مطالب

غشبّبی  ، DNAسبختوبى هبکرٍهَلکَلْب ، چرخِ سلَلی ٍ ّوبًٌد سبزی 

 اثتدایی ٍ لیسٍزٍم ّب(

 splicingغشبی سیتَ پالسوی، شجکِ اًدٍ پالسوی، سبختبر شى ، رًٍَیسی ٍ 

کراسیٌگ اٍر ، تداخل ٍ ضریت اًطجبق ،شًتیک هگس سرکِ ٍ 

 DNA finger printing ,RFLP,in situ ثبکتری ّب شًتیک

hybridization,PCR  رٍش ّبی سٌتس ٍDNA 
 % 155جامع  % 155جامع 

 بیوشیمی
 %25جامع 

 دوم مطالب

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبز، سبختوبى اسیدّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب،  phآة ٍ 

هتبثَلیسن اسید ّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب، آًسین ّب، سبختوبى ٍ هتبثَلیسن 

 ّن

کرثَّیدرات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد سبختوبى کرثَّیدرات ّب، هتبثَلیسن 

 هعدًی، ثیَاًرشتیک

سبختوبى لیپید ّب ٍ غشبّبی زیستی، هتبثَلیسن لیپید ّب، 

 َّرهَى ّب ٍ هسیرّبی اًتقبل پیبم

سبختوبى اسیدّبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیدّبی 

ًَکلئیک، ثیَلَشی هَلکَلی، ثیَشیوی سرطبى، رٍش ّبی 

 یَشیوی ثبلیٌیثیَشیوی ٍ ثیَلَشی هَلکَلی، ث

 % 155جامع  % 155جامع 

 

 زبان

 %25جامع 

 دوم مطالب

 
 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 
 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 155جامع  % 155جامع 


