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

 

 آزمون مرحله 10
  قارچ شناسی پسشکیرشته 

98-97 
 مرحله آزمون رایگان 3+ 
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 درصد از دروس اصلی( 05تابستانی رایگان )هطالعه آزهون های 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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 

 قارچ شناسی
 اص حبصل یّب یوبسیب: دٍم فصل -یپضؿک یؿٌبػ قبسچ هقذهبت: اٍل فصل

 یػطح یقبسچ یّب یوبسیب: ػَم فصل -یقبسچ ؿبِ یّب یببکتش

 یّب یوبسیب: پٌجن فصل -یجلذ یقبسچ یّب یوبسیب: چْبسم فصل

 (subcutaneous mycosis) یجلذ شیص یقبسچ
 %05جامع 

 اول مطالة

 

 یست سلولیز

)فصل اٍل(ػلَل،بیَؿیوی ػلَل ٍ سٍؽ ّبی هطبلعِ ػلَلْب، )فصل دٍم( 

اًذاهک ّبی ػلَلی ؿبهل ؿبکِ آًذٍپالػوی،گلظی ،لیضٍصٍم ـ 

 هیکشٍببیوب،هیتَکٌذسی ٍکلشٍپالػت (.

فصل ػَم ـ غـبء ٍ هبتشیکغ خبسج ػلَلی ٍ اًَاع اًتقبالت ػلَلی 

 ، فصل چْبسم اػکلت ػلَلی
 %05جامع 

 مطالة اول

 

 زتان

 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اکشن اینتر

Developing سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 0 

 نام درس

 

 %اول مطالة(50)آزهون اول  

3/50/09 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالة(50)

1/15/09 

 آزهون سوم

90/15/09 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالة(50)

92/11/09 

 آزهون پنجن 

 مطالة( %چهارم50)

90/19/09 

 

تاکتری شناسی 

 )میکروب(

 

کلیبت هیکشٍبیَلَطی،ؿکل ٍ ػبختوبى ببکتشی ، هتببَلیؼن،سؿذ ٍ کٌتشل سؿذ 

هیکشٍاسگبًیؼن ّب،هیکشٍة هحیطی،هیکشٍة کبسبشدی،هیکشٍة صٌعتی ٍ 

 غزایی،طًتیک پشکبسیَتْب

 ببکتشیْب،فلَس ًشهبل ببکتشیبیی،آًتی بیَتیکْب
 %05جامع 

 اول مطالة
 ٍیشٍػْب قبسچ ؿٌبػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطی

 قارچ شناسی
 اص حبصل یّب یوبسیب: دٍم فصل -یپضؿک یؿٌبػ قبسچ هقذهبت: اٍل فصل

 یػطح یقبسچ یّب یوبسیب: ػَم فصل -یقبسچ ؿبِ یّب یببکتش

 یّب یوبسیب: پٌجن فصل -یجلذ یقبسچ یّب یوبسیب: چْبسم فصل

 (subcutaneous mycosis) یجلذ شیص یقبسچ
 %05جامع 

 اول مطالة

 -ییاحـب یقبسچ یْبیوبسیب: ؿـن فصل

 بِ کِ یقبسچ یّب یوبسیب: ّفتن فصل

 ذٌّذیه سخ ًذست

 يیتَکؼ یّب قبسچ ٍ یقبسچ ػوَم: ّـتن فصل

 ضذ یداسٍّب هَسد دس یًکبت: ًْن فصل -صا

 اًجبم ٍ ّب ًوًَِ یػبص آهبدُ: دّن فصل -یقبسچ

 یـگبّیآصهب هشاحل

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 کلیات 

آمیب های  -( کلیبتی از مببحث تک یبختٍ شىبظی)تک یاخته شناسی

َبرتمبوی، دیعپبر،  َیعتًلیتیکب، کًلی، شیىصیًالیط،شبمل اوتبمًبب )گوارشی

 ي اوديلیمبکط وبوب مًشکًفعکی،

یب ثببالمً خبوًادٌ آکبوتًمًبیدٌ شبمل)آمیب های آزادزی -( یدامًبب بًتچلی 

 مژه داران و -( يالکبمپًفیب ي آکبوتًمًبب ي خبوًادٌ يالکبمفیدٌ شبمل وگلریب ي

 شبمل ببالوتیدیًم کلی ي)تک یاخته های با طبقه بنذی نامشخص

 ي  ًَمیىیط بالظتًظیط تیط

شبمل شیبردیب المبلیب، )تاژک داران دستگاه گوارش  -( پىًمًظیط تیط

 کیلًمبظتیکط معىیلی، دی اوتبمًبب فراشیلیط، اوتريمًوبض ًَمیىیط ي

 ادراری –( رتريمًوبض ایىتعتیىبلیط

تىبکط، ًَمیىیط،  خبوًادٌ تریکًمًوبدیدٌ شبمل تریکًمًوبض )و تناسلی 

 ياشیىبلیط ي خبوًادٌ مًوًظرکًمًوبدیدٌ شبمل

 دی اوتبمًبب فراشیلیط ي

 ( َیعتًمًوبض ملٍ آگریدیط

خبوًادٌ تریپبوًزيمبتیدٌ شبمل  )تاژک داران نسج و خون

خبوًادٌ تریپبوًزيمبتیدٌ  )تاژک داران نسج و خون -( لیشمبویب

 ( تریپبوًزيمبشبمل 

 %05جامع 

 اول مطالة

 شاخه 

خبوًادٌ آیمریدٌ شبمل )اپی کمپلکسا

کًکعیدیبَبی ایسيظپًرابلی، ظیکلًظپًرا، 

 شاخه  -( کریپتًظپًریدیًم ي آیمریب

خبوًادٌ ظبرکًظیعتیدٌ  )اپی کمپلکسا

 شبمل

 ( ظبرکًظیط تیط ي تًکعًپالظمب

 شاخه 

 خبوًادٌ پالظمًدیدٌ شبمل مبالریب)اپی کمپلکسا

 شاخه  -(

 دٌ پیريپالظمیدٌ شبملخبوًا )اپی کمپلکسا

 (بببسیب ي تیلریب

انگل 

 شناسی)کرم(
 (ي کلیبتی از ومبتًدَب کلیبتی از کرم شىبظی )کلیات کرم شناسی

 نماتودهای

فبزمید َب شبمل جىط َبی آظکبریط، اکعیًر،  )روده ای

ظیفبظیب ابًالتب،کرم َبی قالة دار، اظتريوصیلًئیدض، 

 نماتودهای -((VLMتریکًظتريوصیلًض ي تًکعًکبراَب)عبمل

فبزمید َب شبمل جىط َبی اوکیلًظتًمب ي آوعیىبریب ي  )روده ای

 ، الگًشیالظکبریط،CLM)بًوًظتًمًم) عًامل 

 %05جامع 

 اول مطالة

 سستودها

کلیبتی از ظعتًدَب ي ظًديفیلیدٌ َب  )

 اظپیريمترا ي شبمل دیفیلًبًتریًم التًم

 سستودها -(مبوعًوی

 شبمل تىیب ظبشیىبتب، ظًلیًم، )

َبیمىًلپیط وبوب ي ، مًلتی ظپط

 یترماتودها

ترمبتًدَبی کبدی شبمل  )کبذی و ریوی

 فبظیًال، دیکريظًلیًم، کلًوًرکیط، اپیعتًرکیط

) فلیىئًض ي يیًٌ ریىی ( ي ترمبتًدَبی ریًی 

ًض ي تريگلًترمب)وبوًفیتًض( شبمل پبراگًویم

 یترماتودها -(ظبلمیه کًال
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 -(َتراکیط گبلیىبريم، ظیىگبمًض  آویساکیط،ببیلیط آظکبریط، 

فبزمید َب شبمل جىط َبی گىبتًظتًمب،  )نماتودهای رودهای

 تالزیب، ازيفبگًظتًمًم ي تروی دوط دمیىًتًض ي

آفبزمید َب شبمل جىط َبی تریکًظفبل، تریشیىال ي کبپیالریب 

 نماتودهای -(يدیًکتًفیمب روبلٍ

تی، بريگیب مبالیی، بريگیب شبمل يشرریب بىکريف )خونی و بافتی

تیمًری، ايوکًظرکب يلًيلًض، لًآلًآ،مبوعًوال اظترپتًظرکب، 

 و آکانتوسفاال، نماتومورفا -(مبوعًوال پرظتىط ي ايزاردی

 ي شبمل جىط َبی مبکراکبوتًریىکًض )پنتاستومیذا

مًویلی فًرمیط، ومبتًمًرفب ي پىتبظتًمیداَب شبمل 

 (لیىگًالتبآرمیلیفر)پريظفبلًض( ي 

دیمیىًتب ي دیپلیدیًم َبیمىًلپیط 

تىیب اکیىًکًکًض  )سستودها -(کىیىیًم

َب )گراوًلًزيض، مًلتی لًکًالریط، 

کرم يگلی، الیگبرتًض، شیکًئیکًض( ي 

 (َبی وًاری وبشبیع در اوعبن

ترمبتًدَبی ريدٌ ای شبمل  )روده ای

فبظیًلًپعیط، َتريفیط، متبگًویمًض، 

فبظیًلًئیدض مگىب ي اکیىًظتًمب) ريالًتًم ي 

 -(ایلًکبوًم ( ي گبظتري دیعکًئیدض ًَمیىیط

شیعتًزيمبَب شبمل  )ی خونیترماتودها

مبوعًوی، شاپًویکًم، َمبتًبیًم، مکًوگی، 

ایىترکبالتًم، ايرویتًبیالرزیب ي تریکًبیالرزیب ي 

 (ترمبتًد َبی وبشبیع در اوعبن

 

 ایمنولوژی

ّب ـ کوپلکغ ػبصگبسی ًؼجی اصلی ـ پشداصؽ ٍ  ببدی طًْب ٍ آًتی آًتی

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  ّب ـ پزیشًذTcellُبِ  Agی  اسائِ
 %05جامع  ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ببفت

 اول مطالة

ی  بلَغ لٌفَػیتی ٍ بشٍص طًْبی پزیشًذُ

Ag  ـ فعبل ؿذىTcell  ـ فعبل ؿذى

Bcell  ّب ٍ تَلیذAg  ـ تحول

ّب ـ ایوٌی  ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي

ّبی اجشایی ایوٌی  راتی ـ هکبًیؼن

 ػلَلی ٍ ایوٌی ّوَسال .

 

ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس بشابش تَهَسّب ـ 

بیوبسیْبی پبػخْبی ایوٌی ـ اصدیبد حؼبػیت 

ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیبد حؼبػیت صٍدسع ـ 

 کوبَدّبی ایوٌی هبدسصادی ٍ اکتؼببی .

 

 یست سلولیز

)فصل اٍل(ػلَل،بیَؿیوی ػلَل ٍ سٍؽ ّبی هطبلعِ ػلَلْب، )فصل دٍم( 

اًذاهک ّبی ػلَلی ؿبهل ؿبکِ آًذٍپالػوی،گلظی ،لیضٍصٍم ـ 

 هیکشٍببیوب،هیتَکٌذسی ٍکلشٍپالػت (.

فصل ػَم ـ غـبء ٍ هبتشیکغ خبسج ػلَلی ٍ اًَاع اًتقبالت ػلَلی 

 ، فصل چْبسم اػکلت ػلَلی
 %05جامع 

 مطالة اول

فصل پٌجن،ّؼتِ ٍ ّؼتک ٍ تقؼین ػلَلی 

ـ ّوبًٌذػبصی  DNAٍ طًَم ، فصل ؿـن ، 

DNA .تشهین ٍ 

 

ـ تشاًغ کشیبـي ٍ پیشایؾ ،  RNA   فصل ّفتن ،

فصل ّـتن ، پشٍتئیي ػبصی ٍ تغییشات پغ اص 

 تشجوِ ، فصل ًْن ، تٌظین ّبی طى .

 

 

 زتان

 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اکشن اینتر

Developing سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 0

 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 

تاکتری شناسی 

 ب(میکرو)
 %05جامع 

 دوم مطالب

کلیبت هیکشٍبیَلَطی،ؿکل ٍ ػبختوبى ببکتشی ، هتببَلیؼن،سؿذ ٍ کٌتشل سؿذ هیکشٍاسگبًیؼن ّب،هیکشٍة 

 هحیطی،هیکشٍة کبسبشدی،هیکشٍة صٌعتی ٍ غزایی،طًتیک پشکبسیَتْب

 ببکتشیْب،فلَس ًشهبل ببکتشیبیی،آًتی بیَتیکْب

 ؿٌبػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطیقبسچ 

 ٍیشٍػْب
 %155جامع  %155جامع 

 %05جامع  قارچ شناسی

 دوم مطالب

 فصل -یقبسچ ؿبِ یّب یببکتش اص حبصل یّب یوبسیب: دٍم فصل -یپضؿک یؿٌبػ قبسچ هقذهبت: اٍل فصل

 یػطح یقبسچ یّب یوبسیب: ػَم

 subcutaneous) یجلذ شیص یقبسچ یّب یوبسیب: پٌجن فصل -یجلذ یقبسچ یّب یوبسیب: چْبسم فصل

mycosis) 

 سخ ًذست بِ کِ یقبسچ یّب یوبسیب: ّفتن فصل -ییاحـب یقبسچ یْبیوبسیب: ؿـن فصل

 ذٌّذیه

 یداسٍّب هَسد دس یًکبت: ًْن فصل -صا يیتَکؼ یّب قبسچ ٍ یقبسچ ػوَم: ّـتن فصل

 یـگبّیآصهب هشاحل اًجبم ٍ ّب ًوًَِ یػبص آهبدُ: دّن فصل -یقبسچ ضذ

 %155جامع  %155جامع 

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 %05جامع 

 دوم مطالب

 کلیات 

شبمل اوتبمًبب )آمیب های گوارشی -( کلیبتی از مببحث تک یبختٍ شىبظی)تک یاخته شناسی

 ي اوديلیمبکط وبوب َبرتمبوی، دیعپبر، مًشکًفعکی، َیعتًلیتیکب، کًلی، شیىصیًالیط،

یب ي آکبوتًمًبب ي خبوًادٌ ثببالمً خبوًادٌ آکبوتًمًبیدٌ شبمل)آمیب های آزادزی -( یدامًبب بًتچلی 

 مژه داران و -( يالکبمپًفیب يالکبمفیدٌ شبمل وگلریب ي

 شبمل ببالوتیدیًم کلی ي)تک یاخته های با طبقه بنذی نامشخص

 ي  ًَمیىیط بالظتًظیط تیط

شیبردیب المبلیب، کیلًمبظتیکط معىیلی، دی شبمل )تاژک داران دستگاه گوارش  -( پىًمًظیط تیط

 اوتبمًبب فراشیلیط، اوتريمًوبض ًَمیىیط ي

 ادراری –( رتريمًوبض ایىتعتیىبلیط

خبوًادٌ تریکًمًوبدیدٌ شبمل تریکًمًوبض تىبکط، ًَمیىیط، ياشیىبلیط ي خبوًادٌ  )و تناسلی 

 مًوًظرکًمًوبدیدٌ شبمل

 دی اوتبمًبب فراشیلیط ي

 ( ملٍ آگریدیطَیعتًمًوبض 

خبوًادٌ  )تاژک داران نسج و خون -( لیشمبویبخبوًادٌ تریپبوًزيمبتیدٌ شبمل  )تاژک داران نسج و خون

 ( تریپبوًزيمبتریپبوًزيمبتیدٌ شبمل 

 شاخه 

خبوًادٌ آیمریدٌ شبمل کًکعیدیبَبی ایسيظپًرابلی، ظیکلًظپًرا، )اپی کمپلکسا

 شاخه  -( کریپتًظپًریدیًم ي آیمریب

 خبوًادٌ ظبرکًظیعتیدٌ شبمل )کمپلکسا اپی

 ( ظبرکًظیط تیط ي تًکعًپالظمب

 شاخه 

 شاخه  -( خبوًادٌ پالظمًدیدٌ شبمل مبالریب)اپی کمپلکسا

 خبوًادٌ پیريپالظمیدٌ شبمل )اپی کمپلکسا

 (بببسیب ي تیلریب

 %155جامع  %155جامع 

انگل 

 شناسی)کرم(
 %05جامع 

 دوم مطالب

 (ي کلیبتی از ومبتًدَب کلیبتی از کرم شىبظی )کلیات کرم شناسی
 نماتودهای

فبزمید َب شبمل جىط َبی آظکبریط، اکعیًر، ظیفبظیب ابًالتب،کرم َبی قالة دار،  )روده ای

 نماتودهای -((VLMاظتريوصیلًئیدض، تریکًظتريوصیلًض ي تًکعًکبراَب)عبمل

، CLM)فبزمید َب شبمل جىط َبی اوکیلًظتًمب ي آوعیىبریب ي بًوًظتًمًم) عًامل  )روده ای

 سستودها

 اظپیريمترا ي کلیبتی از ظعتًدَب ي ظًديفیلیدٌ َب شبمل دیفیلًبًتریًم التًم )

 سستودها -(مبوعًوی

 شبمل تىیب ظبشیىبتب، ظًلیًم، )

 -(دیمیىًتب ي دیپلیدیًم کىیىیًمَبیمىًلپیط َبیمىًلپیط وبوب ي ، مًلتی ظپط

 %155جامع  %155جامع 
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 :مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان
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 الگًشیالظکبریط،

فبزمید َب شبمل  )نماتودهای رودهای -(َتراکیط گبلیىبريم، ظیىگبمًض  ببیلیط آظکبریط، آویساکیط،

 جىط َبی گىبتًظتًمب، تالزیب، ازيفبگًظتًمًم ي تروی دوط دمیىًتًض ي

 نماتودهای -(بمل جىط َبی تریکًظفبل، تریشیىال ي کبپیالریب يدیًکتًفیمب روبلٍآفبزمید َب ش

شبمل يشرریب بىکريفتی، بريگیب مبالیی، بريگیب تیمًری، ايوکًظرکب يلًيلًض، لًآلًآ،مبوعًوال  )خونی و بافتی

شبمل جىط َبی  )پنتاستومیذا و آکانتوسفاال، نماتومورفا -(اظترپتًظرکب، مبوعًوال پرظتىط ي ايزاردی

 ي مبکراکبوتًریىکًض

 (مًویلی فًرمیط، ومبتًمًرفب ي پىتبظتًمیداَب شبمل آرمیلیفر)پريظفبلًض( ي لیىگًالتب

تىیب اکیىًکًکًض َب )گراوًلًزيض، مًلتی لًکًالریط، يگلی، الیگبرتًض،  )سستودها

 (کرم َبی وًاری وبشبیع در اوعبنشیکًئیکًض( ي 
 یترماتودها

 ترمبتًدَبی کبدی شبمل فبظیًال، دیکريظًلیًم، کلًوًرکیط، )کبذی و ریوی

 اپیعتًرکیط

) فلیىئًض ي يیًٌ ریىی ( ي ترمبتًدَبی ریًی شبمل پبراگًویمًض ي 

 یترماتودها -(تريگلًترمب)وبوًفیتًض( ظبلمیه کًال

ترمبتًدَبی ريدٌ ای شبمل فبظیًلًپعیط، َتريفیط، متبگًویمًض،  )روده ای

یدض فبظیًلًئیدض مگىب ي اکیىًظتًمب) ريالًتًم ي ایلًکبوًم ( ي گبظتري دیعکًئ

شیعتًزيمبَب شبمل مبوعًوی، شاپًویکًم، َمبتًبیًم،  )ی خونیترماتودها -(ًَمیىیط

 (مکًوگی، ایىترکبالتًم، ايرویتًبیالرزیب ي تریکًبیالرزیب ي ترمبتًد َبی وبشبیع در اوعبن

 

 ایمنولوژی
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 دوم مطالب

ّب ـ Tcellبِ  Agی  ّب ـ کوپلکغ ػبصگبسی ًؼجی اصلی ـ پشداصؽ ٍ اسائِ ببدی طًْب ٍ آًتی آًتی

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  پزیشًذُ

 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ببفت

 Bcellـ فعبل ؿذى  Tcellـ فعبل ؿذى  Agی  بلَغ لٌفَػیتی ٍ بشٍص طًْبی پزیشًذُ

ّبی  ّب ـ ایوٌی راتی ـ هکبًیؼن ـ تحول ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي Agّب ٍ تَلیذ 

 اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ ایوٌی ّوَسال .

ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس بشابش تَهَسّب ـ بیوبسیْبی پبػخْبی ایوٌی ـ اصدیبد 

حؼبػیت ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیبد حؼبػیت صٍدسع ـ کوبَدّبی ایوٌی هبدسصادی ٍ 

 اکتؼببی
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 زیست سلولی
 %05جامع 

 دوم مطالب

)فصل اٍل(ػلَل،بیَؿیوی ػلَل ٍ سٍؽ ّبی هطبلعِ ػلَلْب، )فصل دٍم( اًذاهک ّبی ػلَلی ؿبهل ؿبکِ 

 آًذٍپالػوی،گلظی ،لیضٍصٍم ـ هیکشٍببیوب،هیتَکٌذسی ٍکلشٍپالػت (.

 فصل چْبسم اػکلت ػلَلی فصل ػَم ـ غـبء ٍ هبتشیکغ خبسج ػلَلی ٍ اًَاع اًتقبالت ػلَلی ،

ـ ّوبًٌذػبصی  DNAفصل پٌجن،ّؼتِ ٍ ّؼتک ٍ تقؼین ػلَلی ٍ طًَم ، فصل ؿـن ، 

DNA .تشهین ٍ 

ـ تشاًغ کشیبـي ٍ پیشایؾ ، فصل ّـتن ، پشٍتئیي ػبصی ٍ تغییشات  RNA   فصل ّفتن ،

 پغ اص تشجوِ ، فصل ًْن ، تٌظین ّبی طى .
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 زتان
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 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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