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

 

 آزمون مرحله 10
 هواتولوشیرشته  

98-97 

 مرحله آزمون رایگان 3+ 
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 درصد از دروس اصلی( 05 هطالعه) آزهوى های تابستانی رایگاى

 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 

 هماتولوژی

 

هَرفَلَشی گلبَل ّای فصل اٍل)

 ّواتَکریتقرهس،اریترٍپَیس،ّوَگلَبیي،

ESR  ضذ اًعقادّا،رًگ آهیسی ّا،بررسی هغس استخَاى،اًذکس،

سلَل ّای ّای اریترٍسیتی،ضوارش دستی سلَل ّای خًَی،

فاکتَرّای ًسخِ برداری ٍ سایتَکیي ّای ،بٌیادی ٍ خَى سازی

 (خَى ساز

اختالالت هربَط هتابَلیسن آّي ٍ کن خًَی فقر آّي،فصل دٍم)

-کرٍهاتَزّوَ-بِ هتابَلیسن غیرطبیعی آّي)پَرفیری

کن خًَی ّای ،آپالزی ّا،کن خًَی هگالَبالستیک،ّوَسیذرٍز(

 (اختالالت هتابَلیک،ّوَگلَبیٌَ پاتی ّا،تاالسوی،ّوَلیتیک
 

 %05جامع 

 اول مطالب

 ایمنولوژی

ّبـکوپلکغػبصگبسیًؼجیاصلیـببدیطًْبٍآًتیآًتی

ٍهَلکَلْبیAgّبیّبـپزیشًذTcellُبAgِیپشداصؽٍاسائِ

.Tcellکوکی

 

 ّبیػیؼتنایوٌیٍیظیگیّبیػلَلْبٍببفت
 %05جامع 

 اول مطالب

 

 زبان
 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 
 %05جامع 

 اول مطالب
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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى  0

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

3/50/09 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

1/15/09 

 آزهوى سوم

90/15/09 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

92/11/09 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

90/19/09 

 بیوشیمی

ٍتعبدلاػیذٍببص،ػبختوبىphآةٍ

اػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،هتببَلیؼناػیذ

ّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍ

هتببَلیؼنّن

ػبختوبىکشبَّیذساتّب،هتببَلیؼنکشبَّیذساتّب،ٍیتبهیيّبٍ

هَادهعذًی،بیَاًشطتیک
 %05جامع 

 اول مطالب

یصیؼتی،هتببَلیؼنػبختوبىلیپیذّبٍغـبّب

لیپیذّب،َّسهَىّبٍهؼیشّبیاًتقبلپیبم

ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،

هتببَلیؼناػیذّبیًَکلئیک،

بیَلَطیهَلکَلی،بیَؿیوی

ػشطبى،سٍؽّبیبیَؿیویٍ

بیَلَطیهَلکَلی،بیَؿیوی

ببلیٌی

سلولی و 

 مولکولی

)فصلاٍل(ػلَل،بیَؿیویػلَلٍسٍؽّبی

ػلَلْب،)فصلدٍم(اًذاهکّبیػلَلیهطبلعِ

ؿبهلؿبکِآًذٍپالػوی،گلظی،لیضٍصٍمـ

هیکشٍتَبَلْب،هیتَکٌذسیٍکلشٍپالػت(.

فصلػَمـغـبءٍهبتشیکغخبسجػلَلیٍاًَاعاًتقبالتػلَلی،

فصلچْبسماػکلتػلَلی
 %05جامع 

 اول مطالب

فصلپٌجن،ّؼتٍِّؼتکٍتقؼینػلَلیٍ

ـّوبًٌذػبصیDNAطًَم،فصلؿـن،

DNA.ٍتشهین 

 

ـتشاًغRNA  فصلّفتن،

کشیبـيٍپیشایؾ،فصلّـتن،

پشٍتئیيػبصیٍتغییشاتپغاص

تشجوِ،فصلًْن،تٌظینّبی

 طى.

 هماتولوژی

هَسفَلَطیگلبَلّبیفصلاٍل)

ّوبتَکشیتقشهض،اسیتشٍپَیض،ّوَگلَبیي،

ESRضذاًعقبدّب،سًگآهیضیّب،بشسػیهغض،

اػتخَاى،اًذکغّبیاسیتشٍػیتی،ؿوبسؽ

ػلَلّبیبٌیبدیٍدػتیػلَلّبیخًَی،

فبکتَسّبیًؼخِبشداسیٍ،خَىػبصی

 (ػبیتَکیيّبیخَىػبص
 

َطبِاختالالتهشبهتببَلیؼنآّيٍکنخًَیفقشآّي،فصلدٍم)

،کنّوَػیذسٍص(-ّوَکشٍهبتَص-هتببَلیؼنغیشطبیعیآّي)پَسفیشی

کنخًَیّبی،آپالصیّبخًَیهگبلَبالػتیک،

(اختالالتهتببَلیک،ّوَگلَبیٌَپبتیّب،تبالػوی،ّوَلیتیک

 

 %05جامع 

 اول مطالب

گراًَلَپَئس،اختالالت غیربذخین فصل سَم)

 لکَسیتی،

CNL ،MPN ،CML  

CLL 
ALL 
AML 

 دیسکرازی ّای پالسوا سل،لٌفَم

MDS، MPN/MDS 

 (EOبذخیوی ّای هیلَئیذ لٌفَئیذ ّوراُ با 



ساختواى فصل چْارم)

فعالیت ٍ عولکرد پالکت،

عرٍق ٍ ًقص آًْا ٍ ،پالکتْا

، بیواری ّای بیواری ّای عرٍق

کوی پالکت،بیواری ّای کیفی 

، هْارکٌٌذُ سیستن اًعقادپالکت،

سیستن ّای اًعقاد،

، بیواری ّای فیبیٌَلیتیک

بیواری ّای خًَریسی دٌّذُ، 

 (ترٍهبَز دٌّذُ

 ایمنولوژی

ّبـکوپلکغػبصگبسیببدیطًْبٍآًتیآًتی

بAgِیًؼجیاصلیـپشداصؽٍاسائِ

TcellُّبیّبـپزیشًذAgٍهَلکَلْبی

.Tcellکوکی

 

 ّبیػیؼتنایوٌیٍیظیگیّبیػلَلْبٍببفت
 %05جامع 

 اول مطالب

ـAgیبلَغلٌفَػیتیٍبشٍصطًْبیپزیشًذُ

ّبBcellٍـفعبلؿذىTcellفعبلؿذى

ّبـتحولایوًََلَطیکػبیتَکبیيAgتَلیذ

ّبیاجشاییایوٌیـایوٌیراتیـهکبًیؼن

ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسبشابش

تَهَسّبـبیوبسیْبیپبػخْبی

ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتٍخَد

ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتصٍدسع
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ػلَلیٍایوٌیّوَسال.

 

ـکوبَدّبیایوٌیهبدسصادیٍ

اکتؼببی.

 

 زبان

 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 
 %05جامع 

 اول مطالب

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 
ESM1ـESM2 
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 هرحله آزهوى بهار و تابستاى 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 

 بیوشیمی
 %05جامع 

 دوم مطالب

ٍتعبدلاػیذٍببص،ػبختوبىاػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،phآةٍ

هتببَلیؼناػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍ

هتببَلیؼنّن،ػبختوبىکشبَّیذساتّب،هتببَلیؼنکشبَّیذساتّب،

ٍیتبهیيّبٍهَادهعذًی،بیَاًشطتیک

لیپیذّب،َّسهَىّبٍػبختوبىلیپیذّبٍغـبّبیصیؼتی،هتببَلیؼن

هؼیشّبیاًتقبلپیبم،ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،هتببَلیؼناػیذّبی

ًَکلئیک،بیَلَطیهَلکَلی،بیَؿیویػشطبى،سٍؽّبیبیَؿیویٍ

 بیَلَطیهَلکَلی،بیَؿیویببلیٌی

 % 155جامع  % 155جامع 

 سلولی و مولکولی
 %05جامع 

 دوم مطالب

اٍل(ػلَل،بیَؿیویػلَلٍسٍؽّبیهطبلعِػلَلْب،)فصل)فصل

دٍم(اًذاهکّبیػلَلیؿبهلؿبکِآًذٍپالػوی،گلظی،لیضٍصٍمـ

هیکشٍتَبَلْب،هیتَکٌذسیٍکلشٍپالػت(.فصلػَمـغـبءٍ

هبتشیکغخبسجػلَلیٍاًَاعاًتقبالتػلَلی،فصلچْبسماػکلت

ػلَلی

قؼینػلَلیٍطًَم،فصلؿـن،فصلپٌجن،ّؼتٍِّؼتکٍت

DNAـّوبًٌذػبصیDNA.فصلّفتن،  ٍتشهین  RNAـتشاًغ

کشیبـيٍپیشایؾ،فصلّـتن،پشٍتئیيػبصیٍتغییشاتپغاص

 تشجوِ،فصلًْن،تٌظینّبیطى.

 % 155جامع  % 155جامع 

 هماتولوژی
 %05جامع 

 دوم مطالب

گلبَل ّای هَرفَلَشی فصل اٍل ٍ دٍم)

 ّواتَکریتقرهس،اریترٍپَیس،ّوَگلَبیي،

ESR  ضذ اًعقادّا،رًگ آهیسی ّا،بررسی هغس،

استخَاى،اًذکس ّای اریترٍسیتی،ضوارش دستی سلَل ّای 

فاکتَرّای ًسخِ ،سلَل ّای بٌیادی ٍ خَى سازیخًَی،

 برداری ٍ سایتَکیي ّای خَى ساز

َط بِ اختالالت هربهتابَلیسن آّي ٍ کن خًَی فقر آّي،

-ّوَکرٍهاتَز-هتابَلیسن غیرطبیعی آّي)پَرفیری

کن خًَی ،آپالزی ّا،کن خًَی هگالَبالستیک،ّوَسیذرٍز(

اختالالت ،ّوَگلَبیٌَ پاتی ّا،تاالسوی،ّای ّوَلیتیک

 (هتابَلیک

 
 
 

 گراًَلَپَئس،اختالالت غیربذخین لکَسیتی،فصل سَم ٍ چْارم)
CNL ،MPN ،CML  

CLL 
ALL 

AML 

 پالسوا سل،لٌفَمدیسکرازی ّای 
MDS، MPN/MDS 

 EOبذخیوی ّای هیلَئیذ لٌفَئیذ ّوراُ با 

عرٍق ٍ ًقص آًْا ٍ ،فعالیت ٍ عولکرد پالکتْاساختواى پالکت،

، بیواری ّای کوی پالکت،بیواری ّای بیواری ّای عرٍق

سیستن ، هْارکٌٌذُ ّای اًعقاد،سیستن اًعقادکیفی پالکت،

بیواری ّای ، بیواری ّای خًَریسی دٌّذُ، فیبیٌَلیتیک

 (ترٍهبَز دٌّذُ

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

 96610610916-الّیجاى  96666666990-رضت 90630006396ٍ  66090966 -  66090966 -  تْراى      

 

 ایمنولوژی
 %05جامع 

 دوم مطالب

ّبـکوپلکغػبصگبسیًؼجیاصلیـپشداصؽببدیطًْبٍآًتیآًتی

ٍهَلکَلْبیکوکیAgّبیّبـپزیشًذTcellُبAgِیٍاسائِ

Tcellّبیػیؼتنایوٌی.ٍیظیگیّبیػلَلْبٍببفت

 

ـفعبلTcellـفعبلؿذىAgیبلَغلٌفَػیتیٍبشٍصطًْبیپزیشًذُ

ّبـایوٌیـتحولایوًََلَطیکػبیتَکبیيAgّبٍتَلیذBcellؿذى

ّبیاجشاییایوٌیػلَلیٍایوٌیّوَسال.راتیـهکبًیؼن

ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسبشابشتَهَسّبـبیوبسیْبیپبػخْبیایوٌی

ـاصدیبدحؼبػیتٍخَدایوٌیـاصدیبدحؼبػیتصٍدسعـکوبَدّبی

ایوٌیهبدسصادیٍاکتؼببی.

 % 155جامع  % 155ع جام

 

 زبان
 %05جامع 

 دوم مطالب

 1-اینتر اکشن
Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM1ـESM2 

 % 155جامع  % 155جامع 


