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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى  4

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

9/99/99 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/09/99 

 آزهوى سوم

4/00/99 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/01/99 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/99 

 بیوشیمی

 

 

 

ٍ تؼبدل اػیذ ٍ ثبص، ػبختوبى  phآة ٍ 

اػیذّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، هتبثَلیؼن اػیذ 

ّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، آًضین ّب، ػبختوبى ٍ 

 هتبثَلیؼن ّن

ػبختوبى کشثَّیذسات ّب، هتبثَلیؼن کشثَّیذسات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ 

 هَاد هؼذًی، ثیَاًشطتیک

 %05جبهغ 

 اٍل هغبلت

ی صیؼتی، هتبثَلیؼن لیپیذ ػبختوبى لیپیذ ّب ٍ ؿـبّب

 ّب، َّسهَى ّب ٍ هؼیشّبی اًتوبل پیبم

ػبختوبى اػیذّبی ًَکلئیک، 

هتبثَلیؼن اػیذّبی ًَکلئیک، 

ثیَلَطی هَلكَلی، ثیَؿیوی 

ػشعبى، سٍؽ ّبی ثیَؿیوی ٍ 

ثیَلَطی هَلكَلی، ثیَؿیوی 

 ثبلیٌی

زیست 

 سلولی 

فصل اول: سبختبر غشبی زیستی و نقل و 

 غشبییانتقبالت 

ؿـبّبی صیؼتی)تشکیجبت لیپیذی ٍ ػبصهبى  -1

ؿـبّبی صیؼتی: تشکیجبت  -یبثی ػبختبسی

كؼلَلیپیذ ّب،  -پشٍتئیٌی ٍ ػولكشدّبی پبیِ ای

اػلٌگَلیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ حشکت 

  داخل ػلَلی(

اًتوبل یَى ّب ٍ هلكَل ّبی کَچک اص  -2

پوپ  -خالل ؿـب)هشٍس کلی ثش اًتوبالت ؿـبیی

اًتوبل دٌّذُ ّبی  -ATPبی هصشف کٌٌذُ ّ

کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ  -پشٍتئیٌی

   پتبًؼیل اػتشاحت ؿـب(

فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت 

 سلولی

ػبصهبى دّی ٍ حشکت  -1

 اتصبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت ثبكتی( -كیالهٌت ّبی حذ ٍاػظ - هیكشٍتَثَل ّب - ػلَلی)هیكشٍكیالهٌت ّب

 یببی پروتئین هب در داخل سلول هکبنفصل سوم: 

  اًتوبل اص عشین گیت)اًتوبل ثِ داخل ٍ خبسج ّؼتِ( -1

پشٍتئیي ّبی  -اًتوبل تشاؿـبیی)اسػبل پشٍتئیي ثِ هیتَکٌذسی -2

             اسػبل پشٍتئیي ّبی پشاکؼی صٍهی( -کلشٍپالػتی

عشین اًتوبل ٍصیكَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض پشٍتئیي ٍ اًتوبل اص  -3

تبخَسدى ٍ تـییش پشٍتئیي ّب ٍ تضویي  -ی آًذٍپالػوی ؿـب ثِ ؿجكِ

هكبًیؼن هَلكَلی ًول ٍ  -ی آًذٍپالػوی ّب دس لَلي ؿجكِ کیلیت آى

ّذایت پشٍتئیي  -اًذٍػتیَص ثب ٍاػغِ ی گیشًذُ -اًتوبالت ٍصیكَلی

  ّبی ؿـبیی ٍ هَاد ػیتَصٍلی ثِ ػَی لیضٍصٍم(              

  

 چهبرم: انرژتیک سلولیفصل 

: IIهشحلِ  -: گلیكَلیضIاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

اکؼیذاػیَى َّاصی پیشٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاػظ ّبی اًشطی دس ػیكل 

ًیشٍ   :IVی  هشحلِ -: صًجیشُ اًتوبل الكتشٍىIIIی  هشحلِ -کشثغ

    (ATPی پشٍتًَی ٍ تَلیذ  هحشکِ

آًبلیض هَلكَلی  -ی ًَس ّبی جزة کٌٌذُ كتَػٌتض دس گیشًذُ (كتَ ػٌتض

  دس كتَػٌتش( CO2هتبثَلیؼن  -ّب كتَػیؼتن

 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هغبلت

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ هذت)اص پیبم خبسج  -1

اجضای ثِ ؿذت هحبكظت  -ػلَلی تب پبػخ ػلَلی

اجضا  -داخل ػلَلی ؿذُ اص هؼیشّبی اًتوبل پیبم

 -Gػوَهی ػیؼتن ّبی گیشًذُ ای جلت ؿذُ ثب 

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَػظ گیشًذُ  -پشٍتئیي ّب

تبثیش گیشًذُ  -پشٍتئیي ّب -Gّبی جلت ؿذُ ثب 

پشٍتئیي ّب ثش سٍی هْبس یب  -Gّبی جلت ؿذُ ثب 

گیشًذُ ّبی جلت  -كؼبل ػبصی آدًیلیل ػیكالص

پشٍتئیي ّب ٍ كؼبل ػبصی آًضین كؼلَلیپبص  -Gؿذُ ثب 

C-  پبػخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ػلَل ّب ثب اثشات

 هحیغی(

پبػخ ّبی عَالًی هذت ثب تبثیش ثش تـییش ثیبى طى ّب)

ٍ كؼبل ػبصی  TGFβگیشًذُ ّبی  

گیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ  - ّب Smadهؼتوین 

گیشًذُ ّبی تیشٍصیي کیٌبصی  -JAK/STATهؼیش 

 (RTK)-  كؼبل ػبصی هؼیش ّبیRas  ٍMAP 

 -كؼلَ ایٌَصیتیذّب دس ًوؾ ًبهلیي پیبم -کیٌبص

فصل ششن: تنظین چرخه 

 سلولی، آپوپتوز و سرطبن

چشخِ ػلَلی ٍ کٌتشل  -1

آى)هشٍسی ثش ٍهبیغ چشخِ 

 -کٌتشل چشخِ ػلَلی -ػلَلی

هیَص) ًَع خبصی اص توؼین 

  ػلَلی((

  

ػلَلی ٍ تٌظین هشگ  -2

آى)هؼیش داخل ػلَلی آپَپتَص) 

هشگ  - هؼیش هیتَکٌذسیبیی(

ػلَلی) هؼیش خبسج ػلَلی( اص 

عشین كؼبل ؿذى کبػپبصّب(
     

   ػشعبى-3
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پشٍتئیي ّبی  -Gگیشًذُ ّبی جلت ؿًَذُ ثب 

ٍ سّب ػبصی  Wntپیبم سػبًی هؼیش  -هًََهشی

كبکتَس ّبی سًٍَیؼی اص کوپلكغ پشٍتئیي 

پیبم سػبًی هؼیش ّجَْگ، اص ثیي ثشًذُ  -ػیتَصٍلی

ل ػبصی كبکتَس كؼب -ػشکَة طى ّبی ّذف

 -دس اثش تجضیِ پشٍتئیي هْبس کٌٌذُ NFκBسًٍَیؼی 

  هؼیش ّبی پیبم سػبًی هؼتلضم ثشؽ دس پشٍتئیي(  

زیست 

 هولکولی

 DNAكصل اٍل: ػبختوبى 

دس صیؼت  اصل ثٌیبدی -طًَم)تؼشیق طى

هبدُ ٍساثتی یب اػیذّبی  -ؿٌبػی هَلكَلی

 -كؼلَدی اػتشاتصبل  -ًَکلئیک

ػبختبس اػیذّبی  -تَتَهشیضاػیَى ثبصّبی آلی

 ًَکلئیک(

 كصل دٍم: ّوبًٌذػبصی

)جبیگبُ آؿبص ّوبًٌذ  DNAّوبًٌذ ػبصی

ّوبًٌذ  -ػبصی دس یَکبسیَت ٍ پشٍکبسیَت ّب

 -آًضین ّلیكبص -ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب

ّوبًٌذ ػبصی  -ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت ّب

صی ثِ سٍؽ دایشُ ّوبًٌذػب -دس هیتَکٌذسی

ّوبًٌذ ػبصی دس  -(Rolling Circleؿلتبى )

ّوبًٌذ ػبصی دس  -داس DNAثبکتشیَكبطّبی 

ػبصی  ّوبًٌذ -داس DNAٍیشٍع ّبی 

 ػیؼتن ّبی  تشهین( -جْؾ -کشٍهبتیي

 ٍ ًؼخِ ثشداسی( RNAكصل ػَم: ثخؾ اٍل)ػبختوبى 

اًَاع  -DNA ٍRNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNA)ػبختوبى 

RNA- ًؼخِ ثشداسی دس  -ًؼخِ ثشداسی دس پشٍکبسیَت ّب

داس  RNAتكثیش ٍیشٍع ّبی  -كبطّب RNAتكثیش  -یَکبسیَت ّب

هْبس  -داس دٍ سؿتِ ای RNAتكثیش ٍیشٍع ّبی  -تک سؿتِ ای

  کٌٌذُ ّب ٍ آًتی ثیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ اص ًؼخِ ثشداسی(

 كصل ػَم: ثخؾ دٍم)تـییشات پغ اص سًٍَیؼی(

اٍلیِ ٍ ًحَُ تكبهل  RNAت پغ اص سًٍَیؼی)ٍیظگی ّبی تـییشا

پبیذاسی  -ًوؾ ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب -RNAپشداصؽ  -آى

RNA-  تكبهلRNA تكبهل  -دس پشٍکبسیَت ّبRNA  دس

 -ّب micro RNAًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی ػول  -یَکبسیَت ّب(

 طى ّبی کبرة -Interference RNAًحَُ تَلیذ ٍ هكبًیؼن ػول 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هغبلت

 كصل چْبسم: پشٍتئیي ػبصی ٍ تـییشات پغ اص آى

ٍ ػٌتض پشٍتئیي))سیجَصٍم )هبؿیي ػٌتض  RNAتشجوِ 

 tRNA- mRNAػبختوبى ٍ ػول  -پشٍتئیي(

 tRNAآهیٌَ اػیل  -کذ طًتیكی ٍ تٌَع آى -ثبلؾ

هشاحل  -ٍ اػیذّبی آهیٌِ tRNAاتصبل  -ػٌتتبص

تبهیي  -سیَت ّبهختلق پشٍتئیي ػبصی دس پشٍکب

پشٍتئیي ػبصی  -اًشطی هَسد ًیبص ثشای پشٍتئیي ػبصی

پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ  -دس یَکبسیَت ّب

تأثیش آًتی ثیَتیک ّب ثش پشٍتئیي  -کلشٍپالػت

 تـییشات ٍ اًتوبل پشٍتئیي ّب( -ػبصی

 

كصل پٌجن: هجبًی هٌْذػی 

 طًتیک

 DNAهٌْذػی طًتیک)تخلیص 

 ٍRNA-  تَالی یبثیDNA- 

هْن تشیي آًضین ّبی هَسد 

 -اػتلبدُ دس هٌْذػی طًتیک

کتبثخبًِ  -DNAکلَى ػبصی 

 -ؿٌبػبگش یب پشٍة -طًَهی

 (PCR -هغبلؼِ هكبى طى

 

 هماتولوژی

كصل اٍل)هَسكَلَطی گلجَل ّبی 

 ّوبتَکشیتهشهض،اسیتشٍپَیض،ّوَگلَثیي،

ESR  ضذ اًؼوبدّب،سًگ آهیضی ّب،ثشسػی،

هـض اػتخَاى،اًذکغ ّبی اسیتشٍػیتی،ؿوبسؽ 

ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ دػتی ػلَل ّبی خًَی،

كبکتَسّبی ًؼخِ ثشداسی ٍ ،خَى ػبصی

 (ػبیتَکیي ّبی خَى ػبص

اختالالت هشثَط ثِ كصل دٍم)هتبثَلیؼن آّي ٍ کن خًَی كوش آّي،

،کن ّوَػیذسٍص(-کشٍهبتَصّوَ-هتبثَلیؼن ؿیشعجیؼی آّي)پَسكیشی

کن خًَی ّبی ،آپالصی ّبخًَی هگبلَثالػتیک،

 (اختالالت هتبثَلیک،ّوَگلَثیٌَ پبتی ّب،تبالػوی،ّوَلیتیک

 

 %05جبهغ 

 اٍل هغبلت

كصل ػَم)گشاًَلَپَئض،اختالالت ؿیشثذخین 

 لكَػیتی،

CNL ،MPN ،CML  
CLL 

ALL 

AML 

 دیؼكشاصی ّبی پالػوب ػل،لٌلَم

MDS، MPN/MDS 

كصل چْبسم)ػبختوبى 

كؼبلیت ٍ ػولكشد پالکت،

ػشٍم ٍ ًوؾ آًْب ٍ ،پالکتْب

، ثیوبسی ّبی ثیوبسی ّبی ػشٍم

کوی پالکت،ثیوبسی ّبی کیلی 

، هْبسکٌٌذُ ػیؼتن اًؼوبدپالکت،

، ػیؼتن كیجیٌَلیتیکّبی اًؼوبد،
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ثیوبسی ّبی خًَشیضی دٌّذُ،  (EOثذخیوی ّبی هیلَئیذ لٌلَئیذ ّوشاُ ثب 

 تشٍهجَص دٌّذُ( ثیوبسی ّبی

 ایمنولوژی

ّب ـ کوپلكغ ػبصگبسی  ثبدی طًْب ٍ آًتی آًتی

ثِ  Agی  ًؼجی اصلی ـ پشداصؽ ٍ اسائِ

Tcellُّبی  ّب ـ پزیشًذAg  هَلكَلْبی ٍ

 . Tcellکوكی 

 

 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ثبكت
 %05جبهغ 

 اٍل هغبلت

ـ كؼبل  Agی  ثلَؽ لٌلَػیتی ٍ ثشٍص طًْبی پزیشًذُ

ـ  Agّب ٍ تَلیذ  Bcellـ كؼبل ؿذى  Tcellؿذى 

ّب ـ ایوٌی راتی ـ  تحول ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي

 ّبی اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ ایوٌی ّوَسال . هكبًیؼن

 

ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس ثشاثش 

تَهَسّب ـ ثیوبسیْبی پبػخْبی 

ایوٌی ـ اصدیبد حؼبػیت ٍ خَد 

صٍدسع  ایوٌی ـ اصدیبد حؼبػیت

ـ کوجَدّبی ایوٌی هبدسصادی ٍ 

 اکتؼبثی .

 زبان
 1-ایٌتش اکـي

Developingػغح هوذهبتی 

 2-ایٌتش اکـي

Developing ػغح هتَػظ 

 %05جبهغ 

 اٍل هغبلت

 ،تبكل  3-ایٌتش اکـي

Developingِػغح پیـشكت 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهوى بهاره 4

 نبم درس

 

 آزهون ششن

12/0/98 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهون هفتن

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهون هشتن

09/2/98 

 آزهون نهن

09/2/98 

 آزهون دهن

13/2/98 

 بیوشیمی
 %05جبهغ 

 دٍم هغبلت

ٍ تؼبدل اػیذ ٍ ثبص، ػبختوبى اػیذّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب،  phآة ٍ 

هتبثَلیؼن اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، آًضین ّب، ػبختوبى ٍ هتبثَلیؼن 

ّن، ػبختوبى کشثَّیذسات ّب، هتبثَلیؼن کشثَّیذسات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ 

 هَاد هؼذًی، ثیَاًشطتیک

لیپیذ ّب، َّسهَى ّب ٍ هؼیشّبی اًتوبل  ػبختوبى لیپیذ ّب ٍ ؿـبّبی صیؼتی، هتبثَلیؼن

پیبم، ػبختوبى اػیذّبی ًَکلئیک، هتبثَلیؼن اػیذّبی ًَکلئیک، ثیَلَطی هَلكَلی، 

 ثیَؿیوی ػشعبى، سٍؽ ّبی ثیَؿیوی ٍ ثیَلَطی هَلكَلی، ثیَؿیوی ثبلیٌی

 % 155جبهغ  % 155جبهغ 

 زیست سلولی 

 

 

 ٪05جبهغ 

 دٍم

 

 و نقل و انتقبالت غشبییفصل اول: سبختبر غشبی زیستی 

ؿـبّبی  -ؿـبّبی صیؼتی)تشکیجبت لیپیذی ٍ ػبصهبى یبثی ػبختبسی -1

كؼلَلیپیذ ّب،  -صیؼتی: تشکیجبت پشٍتئیٌی ٍ ػولكشدّبی پبیِ ای

 ( اػلٌگَلیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ حشکت داخل ػلَلی

اًتوبل یَى ّب ٍ هلكَل ّبی کَچک اص خالل ؿـب)هشٍس کلی ثش  -2

اًتوبل دٌّذُ ّبی  -ATPپوپ ّبی هصشف کٌٌذُ  -بالت ؿـبییاًتو

 کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ پتبًؼیل اػتشاحت ؿـب( -پشٍتئیٌی

 فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت سلولی

 ثبكتی(اتصبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت  -كیالهٌت ّبی حذ ٍاػظ - هیكشٍتَثَل ّب - ػبصهبى دّی ٍ حشکت ػلَلی)هیكشٍكیالهٌت ّب -1

 یببی پروتئین هب در داخل سلول فصل سوم: هکبن

 اًتوبل اص عشین گیت)اًتوبل ثِ داخل ٍ خبسج ّؼتِ( -1

پشٍتئیي ّبی  -اًتوبل تشاؿـبیی)اسػبل پشٍتئیي ثِ هیتَکٌذسی -2

 اسػبل پشٍتئیي ّبی پشاکؼی صٍهی( -کلشٍپالػتی

اص عشین ؿـب ثِ اًتوبل ٍصیكَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض پشٍتئیي ٍ اًتوبل  -3

ّب  تبخَسدى ٍ تـییش پشٍتئیي ّب ٍ تضویي کیلیت آى -ی آًذٍپالػوی ؿجكِ

هكبًیؼن هَلكَلی ًول ٍ اًتوبالت  -ی آًذٍپالػوی دس لَلي ؿجكِ

ّذایت پشٍتئیي ّبی ؿـبیی ٍ  -اًذٍػتیَص ثب ٍاػغِ ی گیشًذُ -ٍصیكَلی

 هَاد ػیتَصٍلی ثِ ػَی لیضٍصٍم(

 

 لیفصل چهبرم: انرژتیک سلو

: IIهشحلِ  -: گلیكَلیضIاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

اجضای ثِ  -پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ هذت)اص پیبم خبسج ػلَلی تب پبػخ ػلَلی -1

اجضا ػوَهی ػیؼتن  -ؿذت هحبكظت ؿذُ اص هؼیشّبی اًتوبل پیبم داخل ػلَلی

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَػظ  -پشٍتئیي ّب -Gّبی گیشًذُ ای جلت ؿذُ ثب 

 -Gتبثیش گیشًذُ ّبی جلت ؿذُ ثب  -پشٍتئیي ّب -Gگیشًذُ ّبی جلت ؿذُ ثب 

گیشًذُ ّبی جلت ؿذُ  -پشٍتئیي ّب ثش سٍی هْبس یب كؼبل ػبصی آدًیلیل ػیكالص

پبػخ ّبی ّوبٌّگ  - Cپشٍتئیي ّب ٍ كؼبل ػبصی آًضین كؼلَلیپبص  -Gثب 

 ب ثب اثشات هحیغی(کٌٌذُ ػلَل ّ

ٍ  TGFβگیشًذُ ّبی  پبػخ ّبی عَالًی هذت ثب تبثیش ثش تـییش ثیبى طى ّب)

گیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ هؼیش  - ّب Smadكؼبل ػبصی هؼتوین 

JAK/STAT-  ( گیشًذُ ّبی تیشٍصیي کیٌبصیRTK)-  كؼبل ػبصی هؼیش ّبی

Ras  ٍMAP گیشًذُ ّبی جلت  -كؼلَ ایٌَصیتیذّب دس ًوؾ ًبهلیي پیبم -کیٌبص

ٍ سّب ػبصی كبکتَس ّبی  Wntپیبم سػبًی هؼیش  -پشٍتئیي ّبی هًََهشی -Gؿًَذُ ثب 

پیبم سػبًی هؼیش ّجَْگ، اص ثیي ثشًذُ  -سًٍَیؼی اص کوپلكغ پشٍتئیي ػیتَصٍلی

ضیِ پشٍتئیي دس اثش تج NFκBكؼبل ػبصی كبکتَس سًٍَیؼی  -ػشکَة طى ّبی ّذف

 هؼیش ّبی پیبم سػبًی هؼتلضم ثشؽ دس پشٍتئیي( -هْبس کٌٌذُ

 فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطبن

کٌتشل چشخِ  -چشخِ ػلَلی ٍ کٌتشل آى)هشٍسی ثش ٍهبیغ چشخِ ػلَلی -1

 هیَص) ًَع خبصی اص توؼین ػلَلی(( -ػلَلی

هؼیش هشگ ػلَلی ٍ تٌظین آى)هؼیش داخل ػلَلی آپَپتَص)  -2
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اکؼیذاػیَى َّاصی پیشٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاػظ ّبی اًشطی دس 

 -: صًجیشُ اًتوبل الكتشٍىIIIی  هشحلِ -ػیكل کشثغ

 (ATPی پشٍتًَی ٍ تَلیذ  ًیشٍ هحشکِ  :IVی  هشحلِ

َلی آًبلیض هَلك -ی ًَس ّبی جزة کٌٌذُ كتَػٌتض دس گیشًذُ (كتَ ػٌتض

 دس كتَػٌتش( CO2هتبثَلیؼن  -ّب كتَػیؼتن

هشگ ػلَلی) هؼیش خبسج ػلَلی( اص عشین  - هیتَکٌذسیبیی(

 كؼبل ؿذى کبػپبصّب(

 ػشعبى

 زیست هولکولی

 ٪05جبهغ 

 دٍم

 

 DNAكصل اٍل: ػبختوبى 

هبدُ ٍساثتی  -دس صیؼت ؿٌبػی هَلكَلی اصل ثٌیبدی -طًَم)تؼشیق طى

تَتَهشیضاػیَى ثبصّبی  -اتصبل كؼلَدی اػتش -یب اػیذّبی ًَکلئیک

 ػبختبس اػیذّبی ًَکلئیک( -آلی

 كصل دٍم: ّوبًٌذػبصی

)جبیگبُ آؿبص ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت ٍ  DNAّوبًٌذ ػبصی

ّوبًٌذ  -آًضین ّلیكبص -ّوبًٌذ ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب -پشٍکبسیَت ّب

ّوبًٌذػبصی ثِ  -ّوبًٌذ ػبصی دس هیتَکٌذسی -ػبصی دس یَکبسیَت ّب

ّوبًٌذ ػبصی دس ثبکتشیَكبطّبی  -(Rolling Circleشُ ؿلتبى )سٍؽ دای

DNA ّوبًٌذ ػبصی دس ٍیشٍع ّبی  -داسDNA ػبصی  ّوبًٌذ -داس

 ػیؼتن ّبی  تشهین( -جْؾ -کشٍهبتیي

 ٍ ًؼخِ ثشداسی( RNAكصل ػَم: ثخؾ اٍل)ػبختوبى 

اًَاع  -DNA ٍRNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNA)ػبختوبى 

RNA- ًٍؼخِ ثشداسی دس  -کبسیَت ّبًؼخِ ثشداسی دس پش

داس  RNAتكثیش ٍیشٍع ّبی  -كبطّب RNAتكثیش  -یَکبسیَت ّب

هْبس  -داس دٍ سؿتِ ای RNAتكثیش ٍیشٍع ّبی  -تک سؿتِ ای

 کٌٌذُ ّب ٍ آًتی ثیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ اص ًؼخِ ثشداسی(

 كصل ػَم: ثخؾ دٍم)تـییشات پغ اص سًٍَیؼی(

 -اٍلیِ ٍ ًحَُ تكبهل آى RNAتـییشات پغ اص سًٍَیؼی)ٍیظگی ّبی 

 -RNAپبیذاسی  -ًوؾ ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب -RNAپشداصؽ 

 -دس یَکبسیَت ّب( RNAتكبهل  -دس پشٍکبسیَت ّب RNAتكبهل 

ًحَُ تَلیذ ٍ هكبًیؼن  -ّب micro RNAًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی ػول 

 ی کبرةطى ّب -Interference RNAػول 

 كصل چْبسم: پشٍتئیي ػبصی ٍ تـییشات پغ اص آى

ػبختوبى ٍ ػول  -ٍ ػٌتض پشٍتئیي))سیجَصٍم )هبؿیي ػٌتض پشٍتئیي( RNAتشجوِ 

tRNA- mRNA آهیٌَ اػیل  -کذ طًتیكی ٍ تٌَع آى -ثبلؾtRNA اتصبل  -ػٌتتبص

tRNA ٌِي تبهی -هشاحل هختلق پشٍتئیي ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب -ٍ اػیذّبی آهی

پشٍتئیي ػبصی  -پشٍتئیي ػبصی دس یَکبسیَت ّب -اًشطی هَسد ًیبص ثشای پشٍتئیي ػبصی

تـییشات ٍ  -تأثیش آًتی ثیَتیک ّب ثش پشٍتئیي ػبصی -دس هیتَکٌذسی ٍ کلشٍپالػت

 اًتوبل پشٍتئیي ّب(

 كصل پٌجن: هجبًی هٌْذػی طًتیک

آًضین هْن تشیي  -DNAتَالی یبثی  -DNA  ٍRNAهٌْذػی طًتیک)تخلیص 

 -کتبثخبًِ طًَهی -DNAکلَى ػبصی  -ّبی هَسد اػتلبدُ دس هٌْذػی طًتیک

 (PCR -هغبلؼِ هكبى طى -ؿٌبػبگش یب پشٍة
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:  

  90630006396و  66090966 -  66090966 -تهران        

 96610610916-الهیجان  96666666990-رشت

 هماتولوژی
 %05جبهغ 

 دٍم هغبلت

كصل اٍل ٍ دٍم)هَسكَلَطی گلجَل ّبی 

 ّوبتَکشیتهشهض،اسیتشٍپَیض،ّوَگلَثیي،

ESR  ضذ اًؼوبدّب،سًگ آهیضی ّب،ثشسػی هـض اػتخَاى،اًذکغ ّبی،

ػلَل ّبی ثٌیبدی ٍ خَى اسیتشٍػیتی،ؿوبسؽ دػتی ػلَل ّبی خًَی،

 كبکتَسّبی ًؼخِ ثشداسی ٍ ػبیتَکیي ّبی خَى ػبص،ػبصی

اختالالت هشثَط ثِ هتبثَلیؼن هتبثَلیؼن آّي ٍ کن خًَی كوش آّي،

،کن خًَی ّوَػیذسٍص(-ّوَکشٍهبتَص-ؿیشعجیؼی آّي)پَسكیشی

کن خًَی ّبی ،آپالصی ّبهگبلَثالػتیک،

 اختالالت هتبثَلیک(،ّوَگلَثیٌَ پبتی ّب،تبالػوی،ّوَلیتیک

 

 

 

 كصل ػَم ٍ چْبسم)گشاًَلَپَئض،اختالالت ؿیشثذخین لكَػیتی،

CNL ،MPN ،CML  

CLL 

ALL 

AML 

 دیؼكشاصی ّبی پالػوب ػل،لٌلَم

MDS، MPN/MDS 

 EOثذخیوی ّبی هیلَئیذ لٌلَئیذ ّوشاُ ثب 

، ػشٍم ٍ ًوؾ آًْب ٍ ثیوبسی ّبی ػشٍم،كؼبلیت ٍ ػولكشد پالکتْبػبختوبى پالکت،

، هْبسکٌٌذُ ّبی ػیؼتن اًؼوبدثیوبسی ّبی کوی پالکت،ثیوبسی ّبی کیلی پالکت،

 ٌذُ(ثیوبسی ّبی تشٍهجَص دّ، ثیوبسی ّبی خًَشیضی دٌّذُ، ػیؼتن كیجیٌَلیتیکاًؼوبد،

 % 155جبهغ  % 155جبهغ 

 ایمنولوژی
 %05جبهغ 

 دٍم هغبلت

ّب ـ کوپلكغ ػبصگبسی ًؼجی اصلی ـ پشداصؽ ٍ  ثبدی طًْب ٍ آًتی آًتی

.   Tcellٍ هَلكَلْبی کوكی  Agّبی  ّب ـ پزیشًذTcellُثِ  Agی  اسائِ

 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ثبكت

 

 Bcellـ كؼبل ؿذى  Tcellـ كؼبل ؿذى  Agی  ثلَؽ لٌلَػیتی ٍ ثشٍص طًْبی پزیشًذُ

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

اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ ایوٌی ّوَسال .  ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس ثشاثش تَهَسّب ـ 

دیبد حؼبػیت ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیبد حؼبػیت صٍدسع ثیوبسیْبی پبػخْبی ایوٌی ـ اص

 ـ کوجَدّبی ایوٌی هبدسصادی ٍ اکتؼبثی .
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 زبان
 %05جبهغ 

 دٍم هغبلت

 1-ایٌتش اکـي

Developingػغح هوذهبتی 

 2-ایٌتش اکـي

Developing ػغح هتَػظ 

 ،تبكل  3-ایٌتش اکـي

Developingِػغح پیـشكت 

ESM1  ـESM2 
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