
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 آزمون مرحله 10
   ایونولوشی رشته

98-97 
 مرحله آزمون رایگان 3+ 

مرحله آزمون رایگان 3+ 



 

 

 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 

 میکروب

کلیبت هیکشٍبیَلَطی،ؿکل ٍ ػبختوبى ببکتشی ، هتببَلیؼن،سؿذ ٍ 

کٌتشل سؿذ هیکشٍاسگبًیؼن ّب،هیکشٍة هحیطی،هیکشٍة 

 کبسبشدی،هیکشٍة صٌعتی ٍ غزایی،طًتیک پشکبسیَتْب

 ببکتشیبیی،آًتی بیَتیکْبببکتشیْب،فلَس ًشهبل 
 
 %05جامع 

 اول مطالب

 ایمنولوژی

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

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  ّب ـ پزیشًذTcellُبِ  Agی  اسائِ

 

 
 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ببفت

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 

 زتان

 1-اینتر اکشن
Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب
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http://www.nokhbegaan.com/
http://www.nokhbegaan.com/


 

 
 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى 0

 

 

 

 

 نام درس

 

 %اول مطالة(52)آزهوى اول  

3/50/09 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالة(52)

1/15/09 

 آزهوى سوم

90/15/09 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالة(52)

92/11/09 

 آزهوى پنجن 

 مطالة( %چهارم52)

90/19/09 

 تیوشیمی

ٍ تعبدل اػیذ ٍ ببص، ػبختوبى اػیذّبی آهیٌِ ٍ  phآة ٍ 

پشٍتئیي ّب، هتببَلیؼن اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، آًضین 

 ّب، ػبختوبى ٍ هتببَلیؼن ّن

 

ّب، هتببَلیؼن کشبَّیذسات ػبختوبى کشبَّیذسات 

 ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی، بیَاًشطتیک

 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

ػبختوبى لیپیذ ّب ٍ غـبّبی صیؼتی، 

هتببَلیؼن لیپیذ ّب، َّسهَى ّب ٍ هؼیشّبی 

 اًتقبل پیبم

ػبختوبى اػیذّبی ًَکلئیک، هتببَلیؼن اػیذّبی 

ًَکلئیک، بیَلَطی هَلکَلی، بیَؿیوی ػشطبى، 

سٍؽ ّبی بیَؿیوی ٍ بیَلَطی هَلکَلی، بیَؿیوی 

 ببلیٌی

سلولی و 

 مولکولی

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

)فصل دٍم( اًذاهک ّبی ػلَلی ؿبهل ؿبکِ 

آًذٍپالػوی،گلظی ،لیضٍصٍم ـ هیکشٍببیوب،هیتَکٌذسی 

 ٍکلشٍپالػت (.

اًَاع فصل ػَم ـ غـبء ٍ هبتشیکغ خبسج ػلَلی ٍ 

 اًتقبالت ػلَلی ، فصل چْبسم اػکلت ػلَلی

 
 %05جامع 

 اول مطالب

فصل پٌجن،ّؼتِ ٍ ّؼتک ٍ تقؼین ػلَلی ٍ 

 DNAـ ّوبًٌذػبصی  DNAطًَم ، فصل ؿـن ، 

 ٍ تشهین.

 

ـ تشاًغ کشیبـي ٍ پیشایؾ ، فصل  RNA   فصل ّفتن ،

ّـتن ، پشٍتئیي ػبصی ٍ تغییشات پغ اص تشجوِ ، فصل 

 ّبی طى . ًْن ، تٌظین

 

 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 مطالب

 ٍیشٍػْب ؿٌبػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطیقبسچ 

 ایمنولوژی

ّب ـ کوپلکغ ػبصگبسی ًؼجی اصلی ـ  ببدی طًْب ٍ آًتی آًتی

ٍ  Agّبی  ّب ـ پزیشًذTcellُبِ  Agی  پشداصؽ ٍ اسائِ

 . Tcellهَلکَلْبی کوکی 

 

 

 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ببفت

 
 %05جامع 

 اول مطالب

ـ  Agی  بلَغ لٌفَػیتی ٍ بشٍص طًْبی پزیشًذُ

ّب ٍ تَلیذ  Bcellـ فعبل ؿذى  Tcellفعبل ؿذى 

Ag ّب ـ ایوٌی  ـ تحول ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي

ّبی اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ  راتی ـ هکبًیؼن

 ایوٌی ّوَسال .

 

ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس بشابش تَهَسّب ـ بیوبسیْبی 

اصدیبد حؼبػیت ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیبد پبػخْبی ایوٌی ـ 

حؼبػیت صٍدسع ـ کوبَدّبی ایوٌی هبدسصادی ٍ 

 اکتؼببی .

 

 

 زتان
 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 
ESM1  ـESM2 



 

www.nokhbegaan.com 
 هرحله آزهوى بهار و تابستاى 0

 96620620926-الهیجان  96666666990-رشت 90630006396و  66090966-  66090966 -تهران        مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 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 

 تیوشیمی
 
 %05جامع 

 مطالب دوم

ٍ تعبدل اػیذ ٍ ببص، ػبختوبى اػیذّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، هتببَلیؼن  phآة ٍ 

 اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، آًضین ّب، ػبختوبى ٍ هتببَلیؼن ّن

ػبختوبى کشبَّیذسات ّب، هتببَلیؼن کشبَّیذسات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی، 

 بیَاًشطتیک

لیپیذ ّب، َّسهَى ّب ٍ هؼیشّبی اًتقبل ػبختوبى لیپیذ ّب ٍ غـبّبی صیؼتی، هتببَلیؼن 

 پیبم

ػبختوبى اػیذّبی ًَکلئیک، هتببَلیؼن اػیذّبی ًَکلئیک، بیَلَطی هَلکَلی، 

 بیَؿیوی ػشطبى، سٍؽ ّبی بیَؿیوی ٍ بیَلَطی هَلکَلی، بیَؿیوی ببلیٌی

 % 155جامع  % 155جامع 

 سلولی و مولکولی
 
 %05جامع 

 دوم

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

 ػلَلی ؿبهل ؿبکِ آًذٍپالػوی،گلظی ،لیضٍصٍم ـ هیکشٍببیوب،هیتَکٌذسی ٍکلشٍپالػت (.

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

 ػلَلی

ٍ  DNAـ ّوبًٌذػبصی  DNAـن ، فصل پٌجن،ّؼتِ ٍ ّؼتک ٍ تقؼین ػلَلی ٍ طًَم ، فصل ؿ

 تشهین.

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

 تشجوِ ، فصل ًْن ، تٌظین ّبی طى .

 % 155جامع  % 155جامع 

 میکروب
 
 %05جامع 

 مطالب دوم

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

هیکشٍاسگبًیؼن ّب،هیکشٍة هحیطی،هیکشٍة کبسبشدی،هیکشٍة صٌعتی ٍ غزایی،طًتیک 

 پشکبسیَتْب

 ببکتشیْب،فلَس ًشهبل ببکتشیبیی،آًتی بیَتیکْب

 قبسچ ؿٌبػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطی

 ٍیشٍػْب
 % 155جامع  % 155جامع 

 ایمنولوژی
 
 %05جامع 

 مطالب دوم

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

Tcellُّبی  ّب ـ پزیشًذAg  هَلکَلْبی کوکی ٍTcell. 

 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ببفت

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

Ag ّبی اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ  ّب ـ ایوٌی راتی ـ هکبًیؼن ـ تحول ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي

 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 .

 % 155جامع  % 155 جامع

 

 زتان

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 
 1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 
 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 155جامع  % 155جامع 


