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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 5 

 نام درس

 

 %اول مطالة(52)آزهون اول  

3/90/09 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالة(52)

1/19/09 

آزهون 

 سوم

90/19/

09 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالة(52)

92/11/09 

 آزهون پنجن 

 مطالة( %چهارم52)

95/19/09 

 

تاکتری شناسی 

 )میکروب(

 

کلیبت هیکطٍبیَلَغی،قکل ٍ ؾبذتوبى ببکتطی ، هتببَلیؿن،ضقس ٍ 

هیکطٍاضگبًیؿن ّب،هیکطٍة هحیطی،هیکطٍة  کٌتطل ضقس

 کبضبطزی،هیکطٍة صٌؼتی ٍ ؿصایی،غًتیک پطکبضیَتْب

 ببکتطیْب،كلَض ًطهبل ببکتطیبیی،آًتی بیَتیکْب
 %25جامع 

 اول مطالة
 ٍیطٍؾْب قبضچ قٌبؾی،پطٍتَظئَلَغی،ایوٌَلَغی

 قبرچ شٌبسی
 یّب یوبضیب: زٍم كصل -یپعقک یقٌبؾ قبضچ هقسهبت: اٍل كصل

 یقبضچ یّب یوبضیب: ؾَم كصل -یقبضچ قبِ یّب یببکتط اظ حبصل

 یؾطح

 یّب یوبضیب: پٌجن كصل -یجلس یقبضچ یّب یوبضیب: چْبضم كصل

 (subcutaneous mycosis) یجلس طیظ یقبضچ
 %25جامع 

 اول مطالة

 -ییاحكب یقبضچ یْبیوبضیب: قكن كصل

 بِ کِ یقبضچ یّب یوبضیب: ّلتن كصل

 سٌّسیه ضخ ًسضت

: ًْن كصل -ظا يیتَکؿ یّب قبضچ ٍ یقبضچ ؾوَم: ّكتن كصل

 یؾبظ آهبزُ: زّن كصل -یقبضچ ضس یزاضٍّب هَضز زض یًکبت

 یكگبّیآظهب هطاحل اًجبم ٍ ّب ًوًَِ

 ٍیرٍس شٌبسی

 یوبضیب ؿنیهکبً: زٍم كصل -ّب طٍؼیٍ یکل بتیذصَص: اٍل كصل

 یوبضیب ؿنیهکبً: زٍم كصل -یطٍؾیٍ یّب یوبضیب کٌتطل ٍ ییظا

 -ّب طٍؼیٍ پبضٍ: چْبضم كصل -یطٍؾیٍ یّب یوبضیب کٌتطل ٍ ییظا

: قكن كصل -ّب طٍؼیٍ َهبیپَل ٍ ّب طٍؼیٍ لَهبیپبپ: پٌجن كصل

 ّب طٍؼیآزًٍَ

 -ّب طٍؼیٍ پبکؽ: ّكتن كصل -ّب طٍؼیٍ ّطپؽ: ّلتن كصل

 ّب طٍؼیکَضًبٍیپ: زّن كصل -تیّپبت هَلس یّب طٍؼیٍ: ًْن كصل
 %25جامع 

 مطالةاول 

 طٍؼیٍ ضٍتب ّب، طٍؼیٍ ضئَ: بظزّنی كصل

: زٍاظزّن كصل -ّب طٍؼیٍ یؿیکبل ٍ ّب

 ٍ بىیبٌسپب تَؾط هٌتقلِ یطٍؾیٍ یْبیوبضیب

 کؿَیاٍضتَه: عزّنیؾ كصل -جًَسگبى

 (آًللَاًعا یّب طٍؼیٍ) ّب طٍؼیٍ

 كصل -ؾطذجِ طٍؼیٍ ٍ ّب طٍؼیکؿٍَیپبضاه: چْبضزّن كصل

: قبًعزّن كصل -ّب طٍؼیٍ( کَضًب) کطًٍب: پبًعزّن

: ّلسّن كصل -ّب طٍؼیبطًبٍ ٍ ّب طٍؼیلٍَیك ّب، طٍؼیضابسٍٍ

 یٍلٌت سظیا: ّجسّن كصل -یاًؿبً یظا ؾططبى یّب طٍؼیٍ

 قکل یاؾلٌج یاًؿلبلَپبت) ّب َىیپط: ًَظزّن كصل -ّب طٍؼیٍ

 (یهؿط

اًگل 

)تک شٌبسی

 یبختِ(

 کلیبت 

آهیب  -( ؼٌبظیکلیبتی از هببحث تک یبختِ )تک یبختِ شٌبسی

 ؼبهل اًتبهَبب ّیعتَلیتیکب، کَلی، شیٌصیَالیط،)ّبی گَارشی

 ٍ اًذٍلیوبکط ًبًب ّبرتوبًی، دیعپبر، هَؼکَفعکی،

 خبًَادُ آکبًتَهَبیذُ ؼبهل)آهیب ّبی آزادزی -( یذاهَبب بَتچلی 

 ٍالکبهپَفیب یب ٍ آکبًتَهَبب ٍ خبًَادُ ٍالکبهفیذُ ؼبهل ًگلریب ٍثببالهَ

 اراى ٍهژُ د -(

ؼبهل ببالًتیذیَم کلی )تک یبختِ ّبی بب طبقِ بٌذی ًبهشخص

ٍ 

 ٍ  َّهیٌیط بالظتَظیط تیط

ؼبهل شیبردیب )تبژک داراى دستگبُ گَارش  -( پٌَهَظیط تیط

الهبلیب، کیلَهبظتیکط هعٌیلی، دی اًتبهَبب فراشیلیط، اًترٍهًَبض 

 لیؽوبًیبخبًَادُ تریپبًَزٍهبتیذُ ؼبهل  )تبژک داراى ًسج ٍ خَى
خبًَادُ تریپبًَزٍهبتیذُ ؼبهل  )تبژک داراى ًسج ٍ خَى -(

 ( تریپبًَزٍهب

 %25جامع 

 اول مطالة

 شبخِ 

خبًَادُ آیوریذُ ؼبهل )اپی کوپلکسب

کَکعیذیبّبی ایسٍظپَرابلی، ظیکلَظپَرا، 

 شبخِ  -( کریپتَظپَریذیَم ٍ آیوریب

خبًَادُ ظبرکَظیعتیذُ  )اپی کوپلکسب

 ؼبهل

 ( ظبرکَظیط تیط ٍ تَکعَپالظوب

 شبخِ 

 شبخِ  -( خبًَادُ پالظوَدیذُ ؼبهل هبالریب)کوپلکسباپی 

 خبًَادُ پیرٍپالظویذُ ؼبهل )اپی کوپلکسب

 (بببسیب ٍ تیلریب
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 َّهیٌیط ٍ

 ادراری –( رترٍهًَبض ایٌتعتیٌبلیط

خبًَادُ تریکَهًَبدیذُ ؼبهل تریکَهًَبض تٌبکط،  )ٍ تٌبسلی 

 َّهیٌیط، ٍاشیٌبلیط ٍ خبًَادُ هًََظرکَهًَبدیذُ ؼبهل

 دی اًتبهَبب فراشیلیط ٍ

 ( ّیعتَهًَبض هلِ آگریذیط

اًگل 

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

 ًوبتَدّبی

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

ابَالتب،کرم ّبی قالة دار، اظترًٍصیلَئیذض، تریکَظترًٍصیلَض ٍ 

 ًوبتَدّبی -((VLMتَکعَکبراّب)ػبهل

فبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی اًکیلَظتَهب ٍ آًعیٌبریب ٍ  )رٍدُ ای

 ، الگَؼیالظکبریط،CLM)بًََظتَهَم) ػَاهل 

 -(ّتراکیط گبلیٌبرٍم، ظیٌگبهَض  آًیساکیط،ببیلیط آظکبریط، 

فبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی گٌبتَظتَهب،  )ًوبتَدّبی رٍدّبی

 تالزیب، ازٍفبگَظتَهَم ٍ ترًی دًط دهیٌَتَض ٍ

آفبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی تریکَظفبل، تریؽیٌال ٍ کبپیالریب 

 ًوبتَدّبی -(ٍدیَکتَفیوب رًبلِ

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

تیوَری، اًٍکَظرکب ٍلٍَلَض، لَآلَآ،هبًعًَال اظترپتَظرکب، هبًعًَال 

 )پٌتبستَهیذا ٍ آکبًتَسفبال، ًوبتَهَرفب -(پرظتٌط ٍ اٍزاردی

 ٍ ؼبهل جٌط ّبی هبکراکبًتَریٌکَض

هًَیلی فَرهیط، ًوبتَهَرفب ٍ پٌتبظتَهیذاّب ؼبهل 

 (لیٌگَالتبآرهیلیفر)پرٍظفبلَض( ٍ 

 %25جامع 

 اول مطالة

 سستَدّب

کلیبتی از ظعتَدّب ٍ ظَدٍفیلیذُ ّب  )

 اظپیرٍهترا ٍ ؼبهل دیفیلَبَتریَم التَم

 سستَدّب -(هبًعًَی

 ؼبهل تٌیب ظبشیٌبتب، ظَلیَم، )

ّبیوٌَلپیط ًبًب ٍ ، هَلتی ظپط

دیویٌَتب ٍ دیپلیذیَم ّبیوٌَلپیط 

تٌیب اکیٌَکَکَض  )سستَدّب -(کٌیٌیَم

ّب )گراًَلَزٍض، هَلتی لَکَالریط، 

کرم ٍگلی، الیگبرتَض، ؼیکَئیکَض( ٍ 

 (ّبی ًَاری ًبؼبیغ در اًعبى

 یترهبتَدّب

ترهبتَدّبی کبذی ؼبهل فبظیَال،  )کبذی ٍ ریَی

 دیکرٍظَلیَم، کلًََرکیط، اپیعتَرکیط

) فلیٌئَض ٍ ٍیَُ ریٌی ( ٍ ترهبتَدّبی ریَی ؼبهل 

 -(پبراگًَیوَض ٍ ترٍگلَترهب)ًبًَفیتَض( ظبلویي کَال

 یترهبتَدّب

ترهبتَدّبی رٍدُ ای ؼبهل فبظیَلَپعیط،  )رٍدُ ای

ّترٍفیط، هتبگًَیوَض، فبظیَلَئیذض هگٌب ٍ اکیٌَظتَهب) 

 -(رٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ گبظترٍ دیعکَئیذض َّهیٌیط

پًَیکَم، ؼیعتَزٍهبّب ؼبهل هبًعًَی، شا )ی خًَیترهبتَدّب

ّوبتَبیَم، هکًَگی، ایٌترکبالتَم، اٍرًیتَبیالرزیب ٍ 

 (تریکَبیالرزیب ٍ ترهبتَد ّبی ًبؼبیغ در اًعبى

 

 ایمنولوژی

ّب ـ کوپلکؽ ؾبظگبضی ًؿجی اصلی ـ  ببزی غًْب ٍ آًتی آًتی

ٍ  Agّبی  ّب ـ پصیطًسTcellُبِ  Agی  پطزاظـ ٍ اضائِ

 . Tcellهَلکَلْبی کوکی 

 %25جامع  ّبی ؾیؿتن ایوٌی ؾلَلْب ٍ ببكتٍیػیگی ّبی 

 اول مطالة

ی  بلَؽ لٌلَؾیتی ٍ بطٍظ غًْبی پصیطًسُ

Ag  ـ كؼبل قسىTcell  ـ كؼبل قسى

Bcell  ّب ٍ تَلیسAg  ـ تحول

ّب ـ ایوٌی  ایوًََلَغیک ؾبیتَکبیي

ّبی اجطایی ایوٌی  شاتی ـ هکبًیؿن

 ؾلَلی ٍ ایوٌی ّوَضال .

 

ی زض بطابط تَهَضّب ـ بیوبضیْبی ایوًََلَغی پیًَس ـ ایوٌ

پبؾرْبی ایوٌی ـ اظزیبز حؿبؾیت ٍ ذَز ایوٌی ـ اظزیبز 

حؿبؾیت ظٍزضؼ ـ کوبَزّبی ایوٌی هبزضظازی ٍ 

 اکتؿببی .

 زیست سلولی 

سبختبر غشبی زیستی و نقل و فصل اول: 

 نتقبالت غشبییا

ؾبظهبى یببی ؿكبّبی ظیؿتی)تطکیببت لیپیسی ٍ  -1

ؿكبّبی ظیؿتی: تطکیببت پطٍتئیٌی ٍ  -ؾبذتبضی

كؿلَلیپیس ّب، اؾلٌگَلیپیس ّب ٍ  -ػولکطزّبی پبیِ ای

  کلؿتطٍل: ؾٌتع ٍ حطکت زاذل ؾلَلی(

یببی پروتئین هب در داخل  فصل سوم: هکبن

 سلول

 اًتقبل اظ ططیق گیت)اًتقبل بِ زاذل ٍ ذبضج ّؿتِ( -1
     

 -بِ هیتَکٌسضی پطٍتئیياًتقبل تطاؿكبیی)اضؾبل  -2

ّبی پطاکؿی  پطٍتئیياضؾبل  -ّبی کلطٍپالؾتی پطٍتئیي

 

 ٪05جبهغ 

 اول

 مطالب

فصل پنجن: هسیرهبی پیبم 

 رسبنی سلولی

پبؾد ّبی ؾطیغ ٍ کَتبُ  -1

هست)اظ پیبم ذبضج ؾلَلی تب 

اجعای بِ قست  -پبؾد ؾلَلی

هحبكظت قسُ اظ هؿیطّبی اًتقبل 

فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، آپوپتوز و 

 سرطبن

ؾلَلی ٍ کٌتطل آى)هطٍضی بط ٍقبیغ چطذِ  -1

هیَظ) ًَع  -کٌتطل چطذِ ؾلَلی -چطذِ ؾلَلی

  ذبصی اظ تقؿین ؾلَلی((
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اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اظ ذالل  -2

پوپ ّبی هصطف  -ؿكب)هطٍض کلی بط اًتقبالت ؿكبیی

کبًبل ّبی  -تئیٌیاًتقبل زٌّسُ ّبی پطٍ -ATPکٌٌسُ 

  یًَی بسٍى زضیچِ ٍ پتبًؿیل اؾتطاحت ؿكب(

     

     

   

 فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت سلولی

 اتصبالت ؾلَلی ٍ اًؿجبهبت ببكتی( -كیالهٌت ّبی حس ٍاؾط - هیکطٍتَبَل ّب - ؾبظهبى زّی ٍ حطکت ؾلَلی)هیکطٍكیالهٌت ّب -1

             ظٍهی(

ٍ  پطٍتئیياًتقبل ٍظیکَلی) هؿیط تطقحی() ؾٌتع  -3

تبذَضزى ٍ  -ؾویی آًسٍپال اًتقبل اظ ططیق ؿكب بِ قبکِ

ی  قبکِلَلي  زض ّب آىّب ٍ تضویي کیلیت  پطٍتئیيتـییط 

هکبًیؿن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت  -آًسٍپالؾوی

ّسایت  -اًسٍؾتیَظ بب ٍاؾطِ ی گیطًسُ -ٍظیکَلی

            ّبی ؿكبیی ٍ هَاز ؾیتَظٍلی بِ ؾَی لیعٍظٍم(   پطٍتئیي

  
  

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

 -: گلیکَلیعIاکؿیساؾیَى َّاظی)هطحلِ  -1

: اکؿیساؾیَى َّاظی پیطٍات ٍ تَلیس حس ٍاؾط IIهطحلِ 

: ظًجیطُ IIIی  هطحلِ -ّبی اًطغی زض ؾیکل کطبؽ

ی پطٍتًَی ٍ  ًیطٍ هحطکِ  :IVی  هطحلِ -اًتقبل الکتطٍى

    (ATPتَلیس 

 -ی ًَض ّبی جصة کٌٌسُ كتَؾٌتع زض گیطًسُ (كتَ ؾٌتع

زض  CO2هتببَلیؿن  -ّب َلی كتَؾیؿتنآًبلیع هَلک

  كتَؾٌتط(

اجعا ػوَهی  -پیبم زاذل ؾلَلی

ؾیؿتن ّبی گیطًسُ ای جلت 

تٌظین  -پطٍتئیي ّب -Gقسُ بب 

کبًبل ّبی یًَی تَؾط گیطًسُ 

پطٍتئیي  -Gّبی جلت قسُ بب 

جلت قسُ تبثیط گیطًسُ ّبی  -ّب

پطٍتئیي ّب بط ضٍی هْبض یب  -Gبب 

 -كؼبل ؾبظی آزًیلیل ؾیکالظ

 -Gگیطًسُ ّبی جلت قسُ بب 

پطٍتئیي ّب ٍ كؼبل ؾبظی آًعین 

پبؾد ّبی  - Cكؿلَلیپبظ 

ّوبٌّگ کٌٌسُ ؾلَل ّب بب اثطات 

 هحیطی(

پبؾد ّبی طَالًی هست بب تبثیط بط 

گیطًسُ ّبی  تـییط بیبى غى ّب)

TGFβ  كؼبل ؾبظی هؿتقین ٍ

Smad گیطًسُ ّبی  - ّب

 -JAK/STATؾیتَکیٌی ٍ هؿیط 

گیطًسُ ّبی تیطٍظیي کیٌبظی ) 

RTK)-  كؼبل ؾبظی هؿیط ّبی

Ras  ٍMAP کیٌبظ-

كؿلَ ایٌَظیتیسّب زض  

گیطًسُ ّبی  -ًقف ًبقلیي پیبم

پطٍتئیي ّبی  -Gجلت قًَسُ بب 

 Wntپیبم ضؾبًی هؿیط  -هًََهطی

تَض ّبی ضًٍَیؿی ٍ ضّب ؾبظی كبک

 -اظ کوپلکؽ پطٍتئیي ؾیتَظٍلی

پیبم ضؾبًی هؿیط ّجَْگ، اظ بیي 

هطگ ؾلَلی ٍ تٌظین آى)هؿیط زاذل ؾلَلی  -2

هطگ ؾلَلی)  - آپَپتَظ) هؿیط هیتَکٌسضیبیی(

هؿیط ذبضج ؾلَلی( اظ ططیق كؼبل قسى کبؾپبظّب(
     

   ؾططبى-3
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 -بطًسُ ؾطکَة غى ّبی ّسف

كؼبل ؾبظی كبکتَض ضًٍَیؿی 

NFκB  زض اثط تجعیِ پطٍتئیي هْبض

هؿیط ّبی پیبم ضؾبًی  -کٌٌسُ

 هؿتلعم بطـ زض پطٍتئیي(  

  

 زیست هولکولی

 DNAكصل اٍل: ؾبذتوبى 

زض ظیؿت قٌبؾی  اصل بٌیبزی -تؼطیق غى)غًَم

اتصبل  -هبزُ ٍضاثتی یب اؾیسّبی ًَکلئیک -هَلکَلی

ؾبذتبض  -تَتَهطیعاؾیَى ببظّبی آلی -كؿلَزی اؾتط

 (اؾیسّبی ًَکلئیک

 كصل زٍم: ّوبًٌسؾبظی

جبیگبُ آؿبظ ّوبًٌس ؾبظی زض ) DNAّوبًٌس ؾبظی

ّوبًٌس ؾبظی زض  -ٍ پطٍکبضیَت ّبیَکبضیَت 

ّوبًٌس ؾبظی زض  -آًعین ّلیکبظ -پطٍکبضیَت ّب

 -ّوبًٌس ؾبظی زض هیتَکٌسضی -یَکبضیَت ّب

 -(Rolling Circleّوبًٌسؾبظی بِ ضٍـ زایطُ ؿلتبى )

ّوبًٌس  -زاض DNAّوبًٌس ؾبظی زض ببکتطیَكبغّبی 

ؾبظی  ّوبًٌس -زاض DNAؾبظی زض ٍیطٍؼ ّبی 

 (ؾیؿتن ّبی  تطهین -جْف -کطٍهبتیي

 

 ٍ ًؿرِ بطزاضی( RNA)ؾبذتوبى برف اٍلكصل ؾَم: 

 -DNA ٍRNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNAؾبذتوبى )

ًؿرِ  -ًؿرِ بطزاضی زض پطٍکبضیَت ّب -RNAاًَاع 

تکثیط  -كبغّب RNAتکثیط  -بطزاضی زض یَکبضیَت ّب

تکثیط ٍیطٍؼ  -زاض تک ضقتِ ای RNAٍیطٍؼ ّبی 

هْبض کٌٌسُ ّب ٍ آًتی  -ضقتِ ایزاض زٍ  RNAّبی 

  (بیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌسُ اظ ًؿرِ بطزاضی

 (تـییطات پؽ اظ ضًٍَیؿی)برف زٍمكصل ؾَم: 

اٍلیِ ٍ  RNAٍیػگی ّبی )تـییطات پؽ اظ ضًٍَیؿی

ًقف ایٌتطٍى ّب زض  -RNAپطزاظـ  -ًحَُ تکبهل آى

زض  RNAتکبهل  -RNAپبیساضی  -ؾبذتبض غى ّب

ًحَُ  -(زض یَکبضیَت ّب RNAتکبهل  -پطٍکبضیَت ّب

ًحَُ تَلیس  -ّب micro RNAتَلیس ٍ چگًَگی ػول 

غى ّبی  -Interference RNAٍ هکبًیؿن ػول 

 کبشة

 ٪05جبهغ 

 اول

 مطالب

كصل چْبضم: پطٍتئیي ؾبظی ٍ 

 تـییطات پؽ اظ آى

ٍ ؾٌتع  RNAتطجوِ 

ضیبَظٍم )هبقیي ؾٌتع ))پطٍتئیي

ؾبذتوبى ٍ ػول  -پطٍتئیي(

tRNA- mRNA کس  -ببلؾ

آهیٌَ اؾیل  -غًتیکی ٍ تٌَع آى

tRNA اتصبل  -ؾٌتتبظtRNA  ٍ

هطاحل هرتلق  -اؾیسّبی آهیٌِ

 -پطٍتئیي ؾبظی زض پطٍکبضیَت ّب

تبهیي اًطغی هَضز ًیبظ بطای پطٍتئیي 

پطٍتئیي ؾبظی زض  -ؾبظی

پطٍتئیي ؾبظی زض  -یَکبضیَت ّب

تأثیط  -هیتَکٌسضی ٍ کلطٍپالؾت

 -یک ّب بط پطٍتئیي ؾبظیآًتی بیَت

 (تـییطات ٍ اًتقبل پطٍتئیي ّب

 

 كصل پٌجن: هببًی هٌْسؾی غًتیک

تَالی  -DNA  ٍRNAترلیص )هٌْسؾی غًتیک

هْن تطیي آًعین ّبی هَضز اؾتلبزُ زض  -DNAیببی 

کتببربًِ  -DNAکلَى ؾبظی  -هٌْسؾی غًتیک

 -هطبلؼِ هکبى غى -قٌبؾبگط یب پطٍة -غًَهی

PCR) 

 

 

 زتان

 1-اینتر اکشن
Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن
Developing سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 ،تافل  3-اینتر اکشن
Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 5

 نبم درس

 

 آزهون ششن

12/1/02 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهون هفتن

11/9/02 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهون هشتن

11/3/02 

 آزهون نهن

95/3/02 

آزهون 

 دهن

8/1/02 

تاکتری شناسی 

 ب(میکرو)
 %05جامع 

 دوم مطالب

کلیبت هیکطٍبیَلَغی،قکل ٍ ؾبذتوبى ببکتطی ، هتببَلیؿن،ضقس ٍ کٌتطل ضقس هیکطٍاضگبًیؿن ّب،هیکطٍة 

 هحیطی،هیکطٍة کبضبطزی،هیکطٍة صٌؼتی ٍ ؿصایی،غًتیک پطکبضیَتْب

 ببکتطیْب،كلَض ًطهبل ببکتطیبیی،آًتی بیَتیکْب

 قبضچ قٌبؾی،پطٍتَظئَلَغی،ایوٌَلَغی

 ٍیطٍؾْب
 %155جامع  %155جامع 

 %05جامع  قبرچ شٌبسی

 دوم مطالب

 كصل -یقبضچ قبِ یّب یببکتط اظ حبصل یّب یوبضیب: زٍم كصل -یپعقک یقٌبؾ قبضچ هقسهبت: اٍل كصل

 یؾطح یقبضچ یّب یوبضیب: ؾَم

 subcutaneous) یجلس طیظ یقبضچ یّب یوبضیب: پٌجن كصل -یجلس یقبضچ یّب یوبضیب: چْبضم كصل

mycosis) 

 ضخ ًسضت بِ کِ یقبضچ یّب یوبضیب: ّلتن كصل -ییاحكب یقبضچ یْبیوبضیب: قكن كصل

 سٌّسیه

 ضس یزاضٍّب هَضز زض یًکبت: ًْن كصل -ظا يیتَکؿ یّب قبضچ ٍ یقبضچ ؾوَم: ّكتن كصل

 یكگبّیآظهب هطاحل اًجبم ٍ ّب ًوًَِ یؾبظ آهبزُ: زّن كصل -یقبضچ

 %155جامع  %155جامع 

 %05جامع  ٍیرٍس شٌبسی

 دوم مطالب

 -یطٍؾیٍ یّب یوبضیب کٌتطل ٍ ییظا یوبضیب ؿنیهکبً: زٍم كصل -ّب طٍؼیٍ یکل بتیذصَص: اٍل كصل

: پٌجن كصل -ّب طٍؼیٍ پبضٍ: چْبضم كصل -یطٍؾیٍ یّب یوبضیب کٌتطل ٍ ییظا یوبضیب ؿنیهکبً: زٍم كصل

 ّب طٍؼیآزًٍَ: قكن كصل -ّب طٍؼیٍ َهبیپَل ٍ ّب طٍؼیٍ لَهبیپبپ

 كصل -تیّپبت هَلس یّب طٍؼیٍ: ًْن كصل -ّب طٍؼیٍ پبکؽ: ّكتن كصل -ّب طٍؼیٍ ّطپؽ: ّلتن كصل

 ّب طٍؼیکَضًبٍیپ: زّن

: زٍاظزّن كصل -ّب طٍؼیٍ یؿیکبل ٍ ّب طٍؼیٍ ضٍتب ّب، طٍؼیٍ ضئَ: بظزّنی كصل

 ّب طٍؼیٍ کؿَیاٍضتَه: عزّنیؾ كصل -جًَسگبى ٍ بىیبٌسپب تَؾط هٌتقلِ یطٍؾیٍ یْبیوبضیب

 (آًللَاًعا یّب طٍؼیٍ)

( کَضًب) کطًٍب: پبًعزّن كصل -ؾطذجِ طٍؼیٍ ٍ ّب طٍؼیکؿٍَیپبضاه: چْبضزّن كصل

: ّلسّن كصل -ّب طٍؼیبطًبٍ ٍ ّب طٍؼیلٍَیك ّب، طٍؼیضابسٍٍ: قبًعزّن كصل -ّب طٍؼیٍ

: ًَظزّن كصل -ّب طٍؼیٍ یٍلٌت سظیا: ّجسّن كصل -یاًؿبً یظا ؾططبى یّب طٍؼیٍ

 یهؿط قکل یاؾلٌج یاًؿلبلَپبت) ّب َىیپط

 %155جامع  %155جامع 

اًگل 

)تک شٌبسی

 یبختِ(

 %05جامع 

 دوم مطالب

 کلیبت 

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

 ٍ اًذٍلیوبکط ًبًب ّبرتوبًی، دیعپبر، هَؼکَفعکی، ّیعتَلیتیکب، کَلی، شیٌصیَالیط،

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

 هژُ داراى ٍ -( ٍالکبهپَفیب ٍالکبهفیذُ ؼبهل ًگلریب ٍ

 ؼبهل ببالًتیذیَم کلی ٍ)تک یبختِ ّبی بب طبقِ بٌذی ًبهشخص

 ٍ  َّهیٌیط بالظتَظیط تیط

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

 اًتبهَبب فراشیلیط، اًترٍهًَبض َّهیٌیط ٍ

 ادراری –( رترٍهًَبض ایٌتعتیٌبلیط

خبًَادُ تریکَهًَبدیذُ ؼبهل تریکَهًَبض تٌبکط، َّهیٌیط، ٍاشیٌبلیط ٍ خبًَادُ  )ٍ تٌبسلی 

 هًََظرکَهًَبدیذُ ؼبهل

 تبهَبب فراشیلیط ٍدی اً

 ( ّیعتَهًَبض هلِ آگریذیط

 شبخِ 

خبًَادُ آیوریذُ ؼبهل کَکعیذیبّبی ایسٍظپَرابلی، ظیکلَظپَرا، )اپی کوپلکسب

 شبخِ  -( کریپتَظپَریذیَم ٍ آیوریب

 خبًَادُ ظبرکَظیعتیذُ ؼبهل )اپی کوپلکسب

 ( ظبرکَظیط تیط ٍ تَکعَپالظوب

 شبخِ 

 شبخِ  -( خبًَادُ پالظوَدیذُ ؼبهل هبالریب)اپی کوپلکسب

 خبًَادُ پیرٍپالظویذُ ؼبهل )اپی کوپلکسب

 (بببسیب ٍ تیلریب

 %155جامع  %155جامع 
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خبًَادُ  )تبژک داراى ًسج ٍ خَى -( لیؽوبًیبخبًَادُ تریپبًَزٍهبتیذُ ؼبهل  )تبژک داراى ًسج ٍ خَى

 ( تریپبًَزٍهبتریپبًَزٍهبتیذُ ؼبهل 

اًگل 

 شٌبسی)کرم(
 %05جامع 

 دوم مطالب

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

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

 ًوبتَدّبی -((VLMاظترًٍصیلَئیذض، تریکَظترًٍصیلَض ٍ تَکعَکبراّب)ػبهل

، CLM)فبزهیذ ّب ؼبهل جٌط ّبی اًکیلَظتَهب ٍ آًعیٌبریب ٍ بًََظتَهَم) ػَاهل  )رٍدُ ای

 الگَؼیالظکبریط،

فبزهیذ ّب ؼبهل  )ًوبتَدّبی رٍدّبی -(ّتراکیط گبلیٌبرٍم، ظیٌگبهَض  ببیلیط آظکبریط، آًیساکیط،

 جٌط ّبی گٌبتَظتَهب، تالزیب، ازٍفبگَظتَهَم ٍ ترًی دًط دهیٌَتَض ٍ

 ًوبتَدّبی -(بهل جٌط ّبی تریکَظفبل، تریؽیٌال ٍ کبپیالریب ٍدیَکتَفیوب رًبلِآفبزهیذ ّب ؼ

ؼبهل ٍؼرریب بٌکرٍفتی، برٍگیب هبالیی، برٍگیب تیوَری، اًٍکَظرکب ٍلٍَلَض، لَآلَآ،هبًعًَال  )خًَی ٍ ببفتی

ؼبهل جٌط ّبی  )پٌتبستَهیذا ٍ آکبًتَسفبال، ًوبتَهَرفب -(اظترپتَظرکب، هبًعًَال پرظتٌط ٍ اٍزاردی

 ٍ هبکراکبًتَریٌکَض

 (هًَیلی فَرهیط، ًوبتَهَرفب ٍ پٌتبظتَهیذاّب ؼبهل آرهیلیفر)پرٍظفبلَض( ٍ لیٌگَالتب

 سستَدّب

 -(هبًعًَی اظپیرٍهترا ٍ کلیبتی از ظعتَدّب ٍ ظَدٍفیلیذُ ّب ؼبهل دیفیلَبَتریَم التَم )

 سستَدّب

 ؼبهل تٌیب ظبشیٌبتب، ظَلیَم، )

 )سستَدّب -(دیویٌَتب ٍ دیپلیذیَم کٌیٌیَمّبیوٌَلپیط ّبیوٌَلپیط ًبًب ٍ ، هَلتی ظپط

تٌیب اکیٌَکَکَض ّب )گراًَلَزٍض، هَلتی لَکَالریط، ٍگلی، الیگبرتَض، ؼیکَئیکَض( ٍ 

 (کرم ّبی ًَاری ًبؼبیغ در اًعبى
 یترهبتَدّب

 ترهبتَدّبی کبذی ؼبهل فبظیَال، دیکرٍظَلیَم، کلًََرکیط، )کبذی ٍ ریَی

 اپیعتَرکیط

) فلیٌئَض ٍ ٍیَُ ریٌی ( ٍ ترهبتَدّبی ریَی ؼبهل پبراگًَیوَض ٍ ترٍگلَترهب)ًبًَفیتَض( 

 یترهبتَدّب -(ظبلویي کَال

ترهبتَدّبی رٍدُ ای ؼبهل فبظیَلَپعیط، ّترٍفیط، هتبگًَیوَض،  )رٍدُ ای

یذض فبظیَلَئیذض هگٌب ٍ اکیٌَظتَهب) رٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ گبظترٍ دیعکَئ

ؼیعتَزٍهبّب ؼبهل هبًعًَی، شاپًَیکَم، ّوبتَبیَم،  )ی خًَیترهبتَدّب -(َّهیٌیط

 (هکًَگی، ایٌترکبالتَم، اٍرًیتَبیالرزیب ٍ تریکَبیالرزیب ٍ ترهبتَد ّبی ًبؼبیغ در اًعبى

 %155جامع  %155جامع 

 

 ایمنولوژی
 %05جامع 

 دوم مطالب

ّب ـ Tcellبِ  Agی  ّب ـ کوپلکؽ ؾبظگبضی ًؿجی اصلی ـ پطزاظـ ٍ اضائِ ببزی غًْب ٍ آًتی آًتی

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  پصیطًسُ

 ّبی ؾیؿتن ایوٌی ٍیػیگی ّبی ؾلَلْب ٍ ببكت

ّب  Bcellـ كؼبل قسى  Tcellـ كؼبل قسى  Agی  بلَؽ لٌلَؾیتی ٍ بطٍظ غًْبی پصیطًسُ

ّبی اجطایی  ّب ـ ایوٌی شاتی ـ هکبًیؿن ـ تحول ایوًََلَغیک ؾبیتَکبیي Agٍ تَلیس 

 ایوٌی ؾلَلی ٍ ایوٌی ّوَضال .

ایوًََلَغی پیًَس ـ ایوٌی زض بطابط تَهَضّب ـ بیوبضیْبی پبؾرْبی ایوٌی ـ اظزیبز 

حؿبؾیت ٍ ذَز ایوٌی ـ اظزیبز حؿبؾیت ظٍزضؼ ـ کوبَزّبی ایوٌی هبزضظازی ٍ 

 اکتؿببی

 %155جامع  %155جامع 

 ظیؿت ؾلَلی 

 

 

 ٪05 جبهغ

 دوم

 

 ًتقبالت غشبییاسبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ فصل اٍل: 

غؽبّبی زیعتی:  -ترکیببت لیپیذی ٍ ظبزهبى یببی ظبختبری)غؽبّبی زیعتی -1

فعفَلیپیذ ّب، اظفٌگَلیپیذ ّب ٍ  -ترکیببت پرٍتئیٌی ٍ ػولکردّبی پبیِ ای

 ( کلعترٍل: ظٌتس ٍ حرکت داخل ظلَلی

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

کبًبل  -اًتقبل دٌّذُ ّبی پرٍتئیٌی -ATPپوپ ّبی هصرف کٌٌذُ  -غؽبیی

 (ّبی یًَی بذٍى دریچِ ٍ پتبًعیل اظتراحت غؽب

 فصل دٍم: سبزهبى دّی ٍ حرکت سلَلی

هیکرٍتَبَل  - ّب هیکرٍفیالهٌت)ظبزهبى دّی ٍ حرکت ظلَلی -1

 فصل پٌجن: هسیرّبی پیبم رسبًی سلَلی

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

اجسای بِ ؼذت هحبفظت ؼذُ از هعیرّبی اًتقبل پیبم  -ظلَلی

اجسا ػوَهی ظیعتن ّبی گیرًذُ ای جفت ؼذُ  -داخل ظلَلی

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَظط گیرًذُ ّبی  -پرٍتئیي ّب -Gبب 

تبثیر گیرًذُ ّبی جفت ؼذُ بب  -پرٍتئیي ّب -Gجفت ؼذُ بب 

G- پرٍتئیي ّب بر رٍی هْبر یب فؼبل ظبزی آدًیلیل ظیکالز- 

پرٍتئیي ّب ٍ فؼبل ظبزی آًسین  -Gگیرًذُ ّبی جفت ؼذُ بب 

پبظخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ظلَل ّب بب اثرات  - Cفعفَلیپبز 
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فیالهٌت  - ّب

 (اتصبالت ظلَلی ٍ اًعجبهبت ببفتی -ّبی حذ ٍاظط
 یببی پرٍتئیي ّب در داخل سلَل : هکبىسَمفصل 

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

 -ّبی کلرٍپالظتی پرٍتئیي -بِ هیتَکٌذری پرٍتئیيارظبل )اًتقبل تراغؽبیی -2

 (ّبی پراکعی زٍهی پرٍتئیيارظبل 

ٍ اًتقبل از طریق غؽب بِ  پرٍتئیيظٌتس  )اًتقبل ٍزیکَلی) هعیر ترؼحی( -3

 در ّب آىّب ٍ تضویي کیفیت  پرٍتئیيتبخَردى ٍ تغییر  -ی آًذٍپالظوی ؼبکِ

 -ًقل ٍ اًتقبالت ٍزیکَلی هَلکَلیهکبًیعن  -ی آًذٍپالظوی ؼبکِلَلي 

ّبی غؽبیی ٍ هَاد ظیتَزٍلی بِ  پرٍتئیيّذایت  -اًذٍظتیَز بب ٍاظطِ ی گیرًذُ

 (ظَی لیسٍزٍم
 

 فصل چْبرم: اًرژتیک سلَلی

اکعیذاظیَى : IIهرحلِ  -: گلیکَلیسIهرحلِ )اکعیذاظیَى َّازی -1

 -َّازی پیرٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاظط ّبی اًرشی در ظیکل کربط

ی  ًیرٍ هحرکِ  :IVی  هرحلِ -: زًجیرُ اًتقبل الکترٍىIIIی  هرحلِ

 (ATPپرٍتًَی ٍ تَلیذ 

 مولکولیآنالیز  -ی نور های جذب کننده فتوسنتز در گیرنده (فتو سنتز
 (در فتوسنتر CO2متابولیسم  -ها فتوسیستم

 (هحیطی

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

گیرًذُ ّبی  - ّب Smadٍ فؼبل ظبزی هعتقین  TGFβّبی 

گیرًذُ ّبی تیرٍزیي کیٌبزی )  -JAK/STATظیتَکیٌی ٍ هعیر 

RTK)-  فؼبل ظبزی هعیر ّبیRas  ٍMAP فعفَ  -کیٌبز

 -Gگیرًذُ ّبی جفت ؼًَذُ بب  -ایٌَزیتیذّب در ًقػ ًبقلیي پیبم

ٍ رّب ظبزی فبکتَر  Wntپیبم رظبًی هعیر  -پرٍتئیي ّبی هًََهری

پیبم رظبًی هعیر  -ّبی رًٍَیعی از کوپلکط پرٍتئیي ظیتَزٍلی

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

 هعیر ّبی پیبم -در اثر تجسیِ پرٍتئیي هْبر کٌٌذُ NFκBرًٍَیعی 

 (رظبًی هعتلسم برغ در پرٍتئیي
 فصل ششن: تٌظین چرخِ سلَلی، آپَپتَز ٍ سرطبى

 -هرٍری بر ٍقبیغ چرخِ ظلَلی)چرخِ ظلَلی ٍ کٌترل آى -1

 (هیَز) ًَع خبصی از تقعین ظلَلی( -کٌترل چرخِ ظلَلی

پتَز) َهعیر داخل ظلَلی آپ)هرگ ظلَلی ٍ تٌظین آى -2

) هعیر خبرج هرگ ظلَلی - هعیر هیتَکٌذریبیی(

 (ظلَلی( از طریق فؼبل ؼذى کبظپبزّب

 ظرطبى

زیست 

 هولکولی

 ٪05 جبهغ

 دوم

 

 DNAفصل اٍل: ظبختوبى 

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

ظبختبر  -تَتَهریساظیَى ببزّبی آلی -اتصبل فعفَدی اظتر -اظیذّبی ًَکلئیک

 (اظیذّبی ًَکلئیک

 فصل دٍم: ّوبًٌذظبزی

 -ّوبًٌذ ظبزی در یَکبریَت ٍ پرٍکبریَت ّب جبیگبُ آغبز) DNAّوبًٌذ ظبزی

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

 Rollingّوبًٌذظبزی بِ رٍغ دایرُ غلتبى ) -ّوبًٌذ ظبزی در هیتَکٌذری

Circle)-  ّوبًٌذ ظبزی در ببکتریَفبشّبیDNA ّوبًٌذ ظبزی در ٍیرٍض  -دار

 (ظیعتن ّبی  ترهین -جْػ -ظبزی کرٍهبتیي ّوبًٌذ -دار DNAّبی 

 ٍ ًعخِ برداری( RNA)ظبختوبى بخػ اٍل :فصل ظَم

 فصل چْبرم: پرٍتئیي ظبزی ٍ تغییرات پط از آى

 -ظٌتس پرٍتئیي(ریبَزٍم )هبؼیي ))ٍ ظٌتس پرٍتئیي RNAترجوِ 

 -کذ شًتیکی ٍ تٌَع آى -ببلغ tRNA- mRNAظبختوبى ٍ ػول 

 -ٍ اظیذّبی آهیٌِ tRNAاتصبل  -ظٌتتبز tRNAآهیٌَ اظیل 

تبهیي اًرشی هَرد  -هراحل هختلف پرٍتئیي ظبزی در پرٍکبریَت ّب

پرٍتئیي  -پرٍتئیي ظبزی در یَکبریَت ّب -ًیبز برای پرٍتئیي ظبزی

تأثیر آًتی بیَتیک ّب بر  -ٍ کلرٍپالظت ظبزی در هیتَکٌذری

 (تغییرات ٍ اًتقبل پرٍتئیي ّب -پرٍتئیي ظبزی

 فصل پٌجن: هببًی هٌْذظی شًتیک

 -DNAتَالی یببی  -DNA  ٍRNAتخلیص )هٌْذظی شًتیک

کلَى  -هْن تریي آًسین ّبی هَرد اظتفبدُ در هٌْذظی شًتیک
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 : آموزشی نخبگانمرکس تخصصی خذمات 

  99372223756ٍ  66992938 -  66992961 -تْراى

 91342342543-الّیجبى      91333338992-رؼت  

 -RNAاًَاع  -DNA ٍRNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNAظبختوبى )

تکثیر  -ًعخِ برداری در یَکبریَت ّب -ًعخِ برداری در پرٍکبریَت ّب

RNA تکثیر ٍیرٍض ّبی  -فبشّبRNA تکثیر ٍیرٍض  -دار تک رؼتِ ای

هْبر کٌٌذُ ّب ٍ آًتی بیَتیک ّب  هوبًؼت  -دار دٍ رؼتِ ای RNAّبی 

 (کٌٌذُ از ًعخِ برداری

 (تغییرات پط از رًٍَیعی)بخػ دٍم :فصل ظَم

پردازغ  -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى RNAٍیصگی ّبی )تغییرات پط از رًٍَیعی

RNA- پبیذاری  -ًقػ ایٌترٍى ّب در ظبختبر شى ّبRNA-  تکبهلRNA  در

ًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی ػول  -(در یَکبریَت ّب RNAتکبهل  -پرٍکبریَت ّب

micro RNA ًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیعن ػول  -ّبInterference RNA-  شى

 ّبی کبرة

 

هطبلؼِ هکبى  -ؼٌبظبگر یب پرٍة -کتببخبًِ شًَهی -DNAظبزی 

 (PCR -شى

 

 

 زتان
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