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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 4 

 نام درس

 

 %اول مطالة(52)آزهون اول  

9/99/99 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالة(52)

9/09/99 

 آزهون سوم

4/00/99 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالة(52)

2/01/99 

 آزهون پنجن 

 مطالة( %چهارم52)

13/01/99 

 

ثبکتری شٌبسی 

 )هیکرٍة(
 

کلیبت هیکشٍثیَلَطی،ؿکل ٍ ػبختوبى ثبکتشی ، 

هیکشٍاسگبًیؼن هتبثَلیؼن،سؿذ ٍ کٌتشل سؿذ 

ّب،هیکشٍة هحیطی،هیکشٍة کبسثشدی،هیکشٍة 

 صٌؼتی ٍ ؿزایی،طًتیک پشکبسیَتْب

 ثبکتشیْب،كلَس ًشهبل ثبکتشیبیی،آًتی ثیَتیکْب
 %05جبهع 

 اٍل هطبلت

قبسچ 

 ؿٌبػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطی
 ٍیشٍػْب

 ٍیرٍس شٌبسی

كصل دٍم:  -كصل اٍل: خصَصیبت کلی ٍیشٍع ّب

 -صایی ٍ کٌتشل ثیوبسی ّبی ٍیشٍػیهکبًیؼن ثیوبسی 

كصل دٍم: هکبًیؼن ثیوبسی صایی ٍ کٌتشل ثیوبسی 

كصل  -كصل چْبسم: پبسٍ ٍیشٍع ّب -ّبی ٍیشٍػی

كصل  -پٌجن: پبپیلَهب ٍیشٍع ّب ٍ پَلیَهب ٍیشٍع ّب

 ؿـن: آدًٍَیشٍع ّب

كصل ّـتن: پبکغ ٍیشٍع  -كصل ّلتن: ّشپغ ٍیشٍع ّب

كصل دّن:  -ذ ّپبتیتكصل ًْن: ٍیشٍع ّبی هَل -ّب

 پیکَسًبٍیشٍع ّب

 %05جبهع 

 اٍل هطبلت

كصل یبصدّن: سئَ ٍیشٍع ّب، سٍتب 

 -ٍیشٍع ّب ٍ کبلیؼی ٍیشٍع ّب

كصل دٍاصدّن: ثیوبسیْبی ٍیشٍػی 

 -هٌتقلِ تَػط ثٌذپبیبى ٍ جًَذگبى

كصل ػیضدّن: اٍستَهیکؼَ ٍیشٍع ّب 

 )ٍیشٍع ّبی آًللَاًضا(

 -ّب ٍ ٍیشٍع ػشخجِ كصل چْبسدّن: پبساهیکؼٍَیشٍع

كصل ؿبًضدّن:  -كصل پبًضدّن: کشًٍب )کَسًب( ٍیشٍع ّب

كصل  -ساثذٍٍیشٍع ّب، كیلٍَیشٍع ّب ٍ ثشًبٍیشٍع ّب

كصل ّجذّن:  -ّلذّن: ٍیشٍع ّبی ػشطبى صای اًؼبًی

كصل ًَصدّن: پشیَى ّب  -ایذص ٍلٌتی ٍیشٍع ّب

 )اًؼلبلَپبتی اػلٌجی ؿکل هؼشی(

)تک اًگل شٌبسی

 یبختِ(

 کلیبت 

)کلیبتی اص هجبحث تک یبختِ تک یبختِ شٌبسی

)ؿبهل اًتبهَثب آهیت ّبی گَارشی -ؿٌبػی (

ّیؼتَلیتیکب، کَلی، طیٌظیَالیغ، ّبستوبًی، دیؼپبس، 

 هَؿکَكؼکی، اًذٍلیوبکغ ًبًب ٍ

خبًَادُ آهیت ّبی آزادزی) -یذاهَثب ثَتچلی ( 

خبًَادُ آکبًتَهَثیذُ ؿبهل ثبالهَثیب ٍ آکبًتَهَثب ٍ 

هژُ داراى  -( ٍالکبهلیذُ ؿبهل ًگلشیب ٍ ٍالکبهپَكیب

ٍ 

)ؿبهل تک یبختِ ّبی ثب طجقِ ثٌذی ًبهشخص

 ثبالًتیذیَم کلی ٍ

 ثالػتَػیغ تیغ َّهیٌیغ ٍ 

تبژک داراى دستگبُ  -پٌَهَػیغ تیغ (

ؿبهل طیبسدیب الهجلیب، کیلَهبػتیکغ گَارش )

َّهیٌیغ  هؼٌیلی، دی اًتبهَثب كشاطیلیغ، اًتشٍهًَبع

خبًَادُ تشیپبًَصٍهبتیذُ ؿبهل  تبژک داراى ًسج ٍ خَى)

خبًَادُ  تبژک داراى ًسج ٍ خَى) -یب (لیـوبً

 تشیپبًَصٍهبتیذُ ؿبهل تشیپبًَصٍهب (

 %05جبهع 

 اٍل هطبلت

 شبخِ 

)خبًَادُ آیوشیذُ ؿبهل اپی کوپلکسب

کَکؼیذیبّبی ایضٍػپَساثلی، 

ػیکلَػپَسا، کشیپتَػپَسیذیَم ٍ 

 شبخِ  -آیوشیب (

) خبًَادُ اپی کوپلکسب

 ػبسکَػیؼتیذُ ؿبهل

 تَکؼَپالػوب (ػبسکَػیغ تیغ ٍ 

 شبخِ 

 -)خبًَادُ پالػوَدیذُ ؿبهل هبالسیب (اپی کوپلکسب

 شبخِ 

 ) خبًَادُ پیشٍپالػویذُ ؿبهلاپی کوپلکسب

 ثبثضیب ٍ تیلشیب(
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ٍ 

 ادراری –( ستشٍهًَبع ایٌتؼتیٌبلیغ

) خبًَادُ تشیکَهًَبدیذُ ؿبهل ٍ تٌبسلی 

تشیکَهًَبع تٌبکغ، َّهیٌیغ، ٍاطیٌبلیغ ٍ خبًَادُ 

 هًََػشکَهًَبدیذُ ؿبهل

 دی اًتبهَثب كشاطیلیغ ٍ

 ّیؼتَهًَبع هلِ آگشیذیغ (

 اًگل شٌبسی)کرم(
) کلیبتی اص کشم ؿٌبػی ٍ کلیبت کرم شٌبسی

 کلیبتی اص ًوبتَدّب(

 ًوبتَدّبی

اکؼیَس، ) كبصهیذ ّب ؿبهل جٌغ ّبی آػکبسیغ، رٍدُ ای

ػیلبػیب اثَالتب،کشم ّبی قالة داس، اػتشًٍظیلَئیذع، 

 -((VLMتشیکَػتشًٍظیلَع ٍ تَکؼَکبساّب)ػبهل

 ًوبتَدّبی

) كبصهیذ ّب ؿبهل جٌغ ّبی اًکیلَػتَهب ٍ آًؼیٌبسیب رٍدُ ای

 ، الگَؿیالػکبسیغ،CLM)ٍ ثًََػتَهَم) ػَاهل 

ّتشاکیغ گبلیٌبسٍم،   ثبیلیغ آػکبسیغ، آًیضاکیغ،

) كبصهیذ ّب ؿبهل جٌغ ًوبتَدّبی رٍدّبی -گبهَع(ػیٌ

ّبی گٌبتَػتَهب، تالصیب، اصٍكبگَػتَهَم ٍ تشًی دًغ 

 دهیٌَتَع ٍ

آكبصهیذ ّب ؿبهل جٌغ ّبی تشیکَػلبل، تشیـیٌال ٍ کبپیالسیب 

 ًوبتَدّبی -ٍدیَکتَكیوب سًبلِ(

) ؿبهل ٍؿشسیب ثٌکشٍكتی، ثشٍگیب هبالیی، خًَی ٍ ثبفتی

اًٍکَػشکب ٍلٍَلَع، لَآلَآ،هبًؼًَال  ثشٍگیب تیوَسی،

آکبًتَسفبال،  -اػتشپتَػشکب، هبًؼًَال پشػتٌغ ٍ اٍصاسدی(

) ؿبهل جٌغ ّبی ًوبتَهَرفب ٍ پٌتبستَهیذا

 هبکشاکبًتَسیٌکَع ٍ

هًَیلی كَسهیغ، ًوبتَهَسكب ٍ پٌتبػتَهیذاّب ؿبهل 

 آسهیلیلش)پشٍػلبلَع( ٍ لیٌگَالتب(

 %05جبهع 

 اٍل هطبلت

 سستَدّب

کلیبتی اص ػؼتَدّب ٍ ػَدٍكیلیذُ ّب  )

ؿبهل دیلیلَثَتشیَم التَم ٍ اػپیشٍهتشا 

 سستَدّب -هبًؼًَی(

 ) ؿبهل تٌیب ػبطیٌبتب، ػَلیَم،

هَلتی ػپغ، ّبیوٌَلپیغ ًبًب ٍ 

ّبیوٌَلپیغ دیویٌَتب ٍ دیپلیذیَم 

) تٌیب سستَدّب -کٌیٌیَم(

اکیٌَکَکَع ّب )گشاًَلَصٍع، 

هَلتی لَکَالسیغ، ٍگلی، 

الیگبستَع، ؿیکَئیکَع( ٍ کشم ّبی 

 ًَاسی ًبؿبیغ دس اًؼبى(

 ترهبتَدّبی

) تشهبتَدّبی کجذی ؿبهل كبػیَال، کجذی ٍ ریَی

 دیکشٍػَلیَم، کلًََسکیغ، اپیؼتَسکیغ

) كلیٌئَع ٍ ٍیَُ سیٌی ( ٍ تشهبتَدّبی سیَی ؿبهل 

 -پبساگًَیوَع ٍ تشٍگلَتشهب)ًبًَكیتَع( ػبلویي کَال(

 ترهبتَدّبی

) تشهبتَدّبی سٍدُ ای ؿبهل كبػیَلَپؼیغ، ای رٍدُ

ّتشٍكیغ، هتبگًَیوَع، كبػیَلَئیذع هگٌب ٍ اکیٌَػتَهب) 

سٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ گبػتشٍ دیؼکَئیذع 

) ؿیؼتَصٍهبّب ؿبهل ترهبتَدّبی خًَی -َّهیٌیغ(

هبًؼًَی، طاپًَیکَم، ّوبتَثیَم، هکًَگی، ایٌتشکبالتَم، 

ثیالسصیب ٍ تشهبتَد ّبی ًبؿبیغ دس اٍسًیتَثیالسصیب ٍ تشیکَ

 اًؼبى(

 

 ایوٌَلَژی

ّب ـ کوپلکغ ػبصگبسی ًؼجی  ثبدی طًْب ٍ آًتی آًتی

ّب ـ Tcellثِ  Agی  اصلی ـ پشداصؽ ٍ اسائِ

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  پزیشًذُ

 %05جبهع  ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ثبكت

 اٍل هطبلت

ی  ثلَؽ لٌلَػیتی ٍ ثشٍص طًْبی پزیشًذُ

Ag  ـ كؼبل ؿذىTcell  ـ كؼبل ؿذى

Bcell  ّب ٍ تَلیذAg  ـ تحول

ّب ـ ایوٌی  ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي

 

ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس ثشاثش تَهَسّب ـ ثیوبسیْبی 

دیبد حؼبػیت ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیبد پبػخْبی ایوٌی ـ اص

حؼبػیت صٍدسع ـ کوجَدّبی ایوٌی هبدسصادی ٍ 
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ّبی اجشایی ایوٌی  راتی ـ هکبًیؼن

 ػلَلی ٍ ایوٌی ّوَسال .

 اکتؼبثی .

 زیست سلَلی 

فصل اٍل: سبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ 

 اًتقبالت غشبیی

ؿـبّبی صیؼتی)تشکیجبت لیپیذی ٍ ػبصهبى یبثی  -1

ؿـبّبی صیؼتی: تشکیجبت پشٍتئیٌی ٍ  -ػبختبسی

كؼلَلیپیذ ّب، اػلٌگَلیپیذ ّب ٍ  -ػولکشدّبی پبیِ ای

  کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ حشکت داخل ػلَلی(

اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اص خالل  -2

پوپ ّبی  -ؿـب)هشٍس کلی ثش اًتقبالت ؿـبیی

 -اًتقبل دٌّذُ ّبی پشٍتئیٌی -ATPهصشف کٌٌذُ 

کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ پتبًؼیل اػتشاحت 

    ؿـب(

    

    

   

 دٍم: سبزهبى دّی ٍ حرکت سلَلی فصل

 اتصبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت ثبكتی( -كیالهٌت ّبی حذ ٍاػط - هیکشٍتَثَل ّب - ػبصهبى دّی ٍ حشکت ػلَلی)هیکشٍكیالهٌت ّب -1

 یبثی پرٍتئیي ّب در داخل سلَل فصل سَم: هکبى

 اًتقبل اص طشیق گیت)اًتقبل ثِ داخل ٍ خبسج ّؼتِ( -1

     

پشٍتئیي  -ـبیی)اسػبل پشٍتئیي ثِ هیتَکٌذسیاًتقبل تشاؿ -2

           اسػبل پشٍتئیي ّبی پشاکؼی صٍهی( -ّبی کلشٍپالػتی

  

اًتقبل ٍصیکَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض پشٍتئیي ٍ اًتقبل اص  -3

تبخَسدى ٍ تـییش پشٍتئیي  -ی آًذٍپالػوی طشیق ؿـب ثِ ؿجکِ

 -ػویی آًذٍپال ّب دس لَلي ؿجکِ ّب ٍ تضویي کیلیت آى

اًذٍػتیَص ثب  -هکبًیؼن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍصیکَلی

ّذایت پشٍتئیي ّبی ؿـبیی ٍ هَاد  -ٍاػطِ ی گیشًذُ

  ػیتَصٍلی ثِ ػَی لیضٍصٍم(              

  

 فصل چْبرم: اًرژتیک سلَلی

هشحلِ  -: گلیکَلیضIاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

II اکؼیذاػیَى َّاصی پیشٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاػط ّبی اًشطی :

 -: صًجیشُ اًتقبل الکتشٍىIIIی  هشحلِ -دس ػیکل کشثغ

 (ATPی پشٍتًَی ٍ تَلیذ  ًیشٍ هحشکِ  :IVی  هشحلِ

   

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

  دس كتَػٌتش( CO2هتبثَلیؼن  -ّب هَلکَلی كتَػیؼتن

 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هطبلت

فصل پٌجن: هسیرّبی پیبم رسبًی 

 سلَلی

پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ  -1

هذت)اص پیبم خبسج ػلَلی تب پبػخ 

اجضای ثِ ؿذت هحبكظت  -ػلَلی

ؿذُ اص هؼیشّبی اًتقبل پیبم داخل 

اجضا ػوَهی ػیؼتن ّبی  -ػلَلی

پشٍتئیي  -Gگیشًذُ ای جلت ؿذُ ثب 

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَػط  -ّب

 -Gگیشًذُ ّبی جلت ؿذُ ثب 

تبثیش گیشًذُ ّبی جلت  -پشٍتئیي ّب

پشٍتئیي ّب ثش سٍی هْبس  -Gؿذُ ثب 

 -یب كؼبل ػبصی آدًیلیل ػیکالص

 -Gگیشًذُ ّبی جلت ؿذُ ثب 

پشٍتئیي ّب ٍ كؼبل ػبصی آًضین 

پبػخ ّبی ّوبٌّگ  -Cكؼلَلیپبص 

 ثب اثشات هحیطی( کٌٌذُ ػلَل ّب

پبػخ ّبی طَالًی هذت ثب تبثیش ثش 

 TGFβتـییش ثیبى طى ّب)گیشًذُ ّبی 

 - ّب Smadٍ كؼبل ػبصی هؼتقین 

گیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ هؼیش 

JAK/STAT-  گیشًذُ ّبی تیشٍصیي

كؼبل ػبصی هؼیش  -(RTKکیٌبصی ) 

-کیٌبص Ras  ٍMAPّبی 

كؼلَ ایٌَصیتیذّب دس ًقؾ  

گیشًذُ ّبی جلت ؿًَذُ  -ًبقلیي پیبم

پیبم  -پشٍتئیي ّبی هًََهشی -Gثب 

ٍ سّب ػبصی كبکتَس  Wntسػبًی هؼیش 

ّبی سًٍَیؼی اص کوپلکغ پشٍتئیي 

فصل ششن: تٌظین چرخِ سلَلی، آپَپتَز ٍ 

 سرطبى

چشخِ ػلَلی ٍ کٌتشل آى)هشٍسی ثش ٍقبیغ چشخِ  -1

هیَص) ًَع خبصی اص تقؼین  -کٌتشل چشخِ ػلَلی -ػلَلی

    ػلَلی((

هشگ ػلَلی ٍ تٌظین آى)هؼیش داخل ػلَلی  -2

هشگ ػلَلی)  - آپَپتَص) هؼیش هیتَکٌذسیبیی(

 هؼیش خبسج ػلَلی( اص طشیق كؼبل ؿذى کبػپبصّب(

    

   ػشطبى-3
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پیبم سػبًی هؼیش ّجَْگ،  -ػیتَصٍلی

 -اص ثیي ثشًذُ ػشکَة طى ّبی ّذف

 NFκBكؼبل ػبصی كبکتَس سًٍَیؼی 

 -ضیِ پشٍتئیي هْبس کٌٌذُدس اثش تج

هؼیش ّبی پیبم سػبًی هؼتلضم ثشؽ دس 

  پشٍتئیي(  

 زیست هَلکَلی

 DNAكصل اٍل: ػبختوبى 

دس صیؼت ؿٌبػی  اصل ثٌیبدی -طًَم)تؼشیق طى

اتصبل  -هبدُ ٍساثتی یب اػیذّبی ًَکلئیک -هَلکَلی

ػبختبس  -آلیتَتَهشیضاػیَى ثبصّبی  -كؼلَدی اػتش

 اػیذّبی ًَکلئیک(

 كصل دٍم: ّوبًٌذػبصی

)جبیگبُ آؿبص ّوبًٌذ ػبصی دس  DNAّوبًٌذ ػبصی

ّوبًٌذ ػبصی دس  -یَکبسیَت ٍ پشٍکبسیَت ّب

ّوبًٌذ ػبصی دس  -آًضین ّلیکبص -پشٍکبسیَت ّب

 -ّوبًٌذ ػبصی دس هیتَکٌذسی -یَکبسیَت ّب

 Rollingّوبًٌذػبصی ثِ سٍؽ دایشُ ؿلتبى )

Circle)-  ّوبًٌذ ػبصی دس ثبکتشیَكبطّبیDNA 

 -داس DNAّوبًٌذ ػبصی دس ٍیشٍع ّبی  -داس

 ػیؼتن ّبی  تشهین( -جْؾ -ػبصی کشٍهبتیي ّوبًٌذ

 

 ٍ ًؼخِ ثشداسی( RNAكصل ػَم: ثخؾ اٍل)ػبختوبى 

اًَاع  -DNA ٍRNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNA)ػبختوبى 

RNA- شداسی دس ًؼخِ ث -ًؼخِ ثشداسی دس پشٍکبسیَت ّب

تکثیش ٍیشٍع ّبی  -كبطّب RNAتکثیش  -یَکبسیَت ّب

RNA تکثیش ٍیشٍع ّبی  -داس تک سؿتِ ایRNA  ٍداس د

هْبس کٌٌذُ ّب ٍ آًتی ثیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ اص  -سؿتِ ای

  ًؼخِ ثشداسی(

 كصل ػَم: ثخؾ دٍم)تـییشات پغ اص سًٍَیؼی(

ًحَُ  اٍلیِ ٍ RNAتـییشات پغ اص سًٍَیؼی)ٍیظگی ّبی 

ًقؾ ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى  -RNAپشداصؽ  -تکبهل آى

 -دس پشٍکبسیَت ّب RNAتکبهل  -RNAپبیذاسی  -ّب

ًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی  -دس یَکبسیَت ّب( RNAتکبهل 

ًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیؼن ػول  -ّب micro RNAػول 

Interference RNA- طى ّبی کبرة 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هطبلت

پشٍتئیي ػبصی ٍ تـییشات كصل چْبسم: 

 پغ اص آى

ػٌتض پشٍتئیي))سیجَصٍم RNAٍتشجوِ 

ػبختوبى ٍ  -)هبؿیي ػٌتض پشٍتئیي(

کذ  -ثبلؾ tRNA- mRNAػول 

آهیٌَ اػیل  -طًتیکی ٍ تٌَع آى

tRNA اتصبل  -ػٌتتبصtRNA  ٍ

هشاحل هختلق  -اػیذّبی آهیٌِ

 -پشٍتئیي ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب

ای پشٍتئیي تبهیي اًشطی هَسد ًیبص ثش

پشٍتئیي ػبصی دس یَکبسیَت  -ػبصی

پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ  -ّب

تأثیش آًتی ثیَتیک ّب ثش  -کلشٍپالػت

تـییشات ٍ اًتقبل  -پشٍتئیي ػبصی

 پشٍتئیي ّب(

 

 كصل پٌجن: هجبًی هٌْذػی طًتیک

تَالی یبثی  -DNA  ٍRNAهٌْذػی طًتیک)تخلیص 

DNA- بدُ دس هٌْذػی هْن تشیي آًضین ّبی هَسد اػتل

ؿٌبػبگش  -کتبثخبًِ طًَهی -DNAکلَى ػبصی  -طًتیک

 (PCR -هطبلؼِ هکبى طى -یب پشٍة

 

 

 زثبى

 1-ایٌتش اکـي

Developingػطح هقذهبتی 

 2-ایٌتش اکـي

Developing ػطح هتَػط 

 %05جبهغ 

 اٍل هطبلت

 ،تبكل  3-ایٌتش اکـي

Developingِػطح پیـشكت 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 4

 ًبم درس

 

 آزهَى ششن

12/0/98 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهَى ّفتن

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهَى ّشتن

09/2/98 

 آزهَى ًْن

09/2/98 

 آزهَى دّن

13/2/98 

تاکتری شناسی 

 ب(میکرو)

 %05جبهغ 

 دٍم هطبلت

کٌتشل سؿذ هیکشٍاسگبًیؼن  کلیبت هیکشٍثیَلَطی،ؿکل ٍ ػبختوبى ثبکتشی ، هتبثَلیؼن،سؿذ ٍ

 ّب،هیکشٍة هحیطی،هیکشٍة کبسثشدی،هیکشٍة صٌؼتی ٍ ؿزایی،طًتیک پشکبسیَتْب

 ثبکتشیْب،كلَس ًشهبل ثبکتشیبیی،آًتی ثیَتیکْب

 قبسچ ؿٌبػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطی

 ٍیشٍػْب
 %155جبهغ  %155جبهغ 

 ویروس شناسی
 %05جبهغ 

 دٍم هطبلت

كصل دٍم: هکبًیؼن ثیوبسی صایی ٍ کٌتشل ثیوبسی ّبی  -ٍیشٍع ّبكصل اٍل: خصَصیبت کلی 

كصل چْبسم: پبسٍ  -كصل دٍم: هکبًیؼن ثیوبسی صایی ٍ کٌتشل ثیوبسی ّبی ٍیشٍػی -ٍیشٍػی

 كصل ؿـن: آدًٍَیشٍع ّب -كصل پٌجن: پبپیلَهب ٍیشٍع ّب ٍ پَلیَهب ٍیشٍع ّب -ٍیشٍع ّب

كصل ًْن: ٍیشٍع ّبی هَلذ  -غ ٍیشٍع ّبكصل ّـتن: پبک -كصل ّلتن: ّشپغ ٍیشٍع ّب

 كصل دّن: پیکَسًبٍیشٍع ّب -ّپبتیت

كصل  -كصل یبصدّن: سئَ ٍیشٍع ّب، سٍتب ٍیشٍع ّب ٍ کبلیؼی ٍیشٍع ّب

كصل  -دٍاصدّن: ثیوبسیْبی ٍیشٍػی هٌتقلِ تَػط ثٌذپبیبى ٍ جًَذگبى

 ػیضدّن: اٍستَهیکؼَ ٍیشٍع ّب )ٍیشٍع ّبی آًللَاًضا(

كصل پبًضدّن:  -پبساهیکؼٍَیشٍع ّب ٍ ٍیشٍع ػشخجِ كصل چْبسدّن:

كصل ؿبًضدّن: ساثذٍٍیشٍع ّب، كیلٍَیشٍع ّب ٍ  -کشًٍب )کَسًب( ٍیشٍع ّب

كصل  -كصل ّلذّن: ٍیشٍع ّبی ػشطبى صای اًؼبًی -ثشًبٍیشٍع ّب

كصل ًَصدّن: پشیَى ّب )اًؼلبلَپبتی  -ّجذّن: ایذص ٍلٌتی ٍیشٍع ّب

 اػلٌجی ؿکل هؼشی

 %155جبهغ  %155جبهغ 

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 %05جبهغ 

 دٍم هطبلت

 کلیبت 

)ؿبهل اًتبهَثب آهیت ّبی گَارشی -)کلیبتی اص هجبحث تک یبختِ ؿٌبػی (تک یبختِ شٌبسی

 ّیؼتَلیتیکب، کَلی، طیٌظیَالیغ، ّبستوبًی، دیؼپبس، هَؿکَكؼکی، اًذٍلیوبکغ ًبًب ٍ

خبًَادُ آکبًتَهَثیذُ ؿبهل ثبالهَثیب ٍ آکبًتَهَثب ٍ آهیت ّبی آزادزی) -یذاهَثب ثَتچلی ( 

 هژُ داراى ٍ -( خبًَادُ ٍالکبهلیذُ ؿبهل ًگلشیب ٍ ٍالکبهپَكیب

 )ؿبهل ثبالًتیذیَم کلی ٍتک یبختِ ّبی ثب طجقِ ثٌذی ًبهشخص

 ثالػتَػیغ تیغ َّهیٌیغ ٍ 

یلَهبػتیکغ ؿبهل طیبسدیب الهجلیب، کتبژک داراى دستگبُ گَارش ) -پٌَهَػیغ تیغ (

 هؼٌیلی، دی اًتبهَثب كشاطیلیغ، اًتشٍهًَبع َّهیٌیغ ٍ

 ادراری –( ستشٍهًَبع ایٌتؼتیٌبلیغ

) خبًَادُ تشیکَهًَبدیذُ ؿبهل تشیکَهًَبع تٌبکغ، َّهیٌیغ، ٍاطیٌبلیغ ٍ خبًَادُ ٍ تٌبسلی 

 هًََػشکَهًَبدیذُ ؿبهل

 دی اًتبهَثب كشاطیلیغ ٍ

 ّیؼتَهًَبع هلِ آگشیذیغ (

تبژک داراى ًسج ٍ  -خبًَادُ تشیپبًَصٍهبتیذُ ؿبهل لیـوبًیب ( اراى ًسج ٍ خَى)تبژک د

 شبخِ 

)خبًَادُ آیوشیذُ ؿبهل کَکؼیذیبّبی ایضٍػپَساثلی، اپی کوپلکسب

 شبخِ  -ػیکلَػپَسا، کشیپتَػپَسیذیَم ٍ آیوشیب (

 ػبسکَػیؼتیذُ ؿبهل) خبًَادُ اپی کوپلکسب

 ػبسکَػیغ تیغ ٍ تَکؼَپالػوب (

 شبخِ 

 شبخِ  -)خبًَادُ پالػوَدیذُ ؿبهل هبالسیب (اپی کوپلکسب

 ) خبًَادُ پیشٍپالػویذُ ؿبهلاپی کوپلکسب

 ثبثضیب ٍ تیلشیب(

 %155جبهغ  %155جبهغ 



www.nokhbegaan.com 

 خبًَادُ تشیپبًَصٍهبتیذُ ؿبهل تشیپبًَصٍهب ( خَى)

انگل 

 شناسی)کرم(

 %05جبهغ 

 دٍم هطبلت

 کلیبتی اص ًوبتَدّب( ) کلیبتی اص کشم ؿٌبػی ٍکلیبت کرم شٌبسی

 ًوبتَدّبی

) كبصهیذ ّب ؿبهل جٌغ ّبی آػکبسیغ، اکؼیَس، ػیلبػیب اثَالتب،کشم ّبی قالة داس، رٍدُ ای

 ًوبتَدّبی -((VLMاػتشًٍظیلَئیذع، تشیکَػتشًٍظیلَع ٍ تَکؼَکبساّب)ػبهل

، CLM) ) كبصهیذ ّب ؿبهل جٌغ ّبی اًکیلَػتَهب ٍ آًؼیٌبسیب ٍ ثًََػتَهَم) ػَاهلرٍدُ ای

 الگَؿیالػکبسیغ،

) كبصهیذ ًوبتَدّبی رٍدّبی -ّتشاکیغ گبلیٌبسٍم، ػیٌگبهَع(  ثبیلیغ آػکبسیغ، آًیضاکیغ،

 ّب ؿبهل جٌغ ّبی گٌبتَػتَهب، تالصیب، اصٍكبگَػتَهَم ٍ تشًی دًغ دهیٌَتَع ٍ

 تَدّبیًوب -آكبصهیذ ّب ؿبهل جٌغ ّبی تشیکَػلبل، تشیـیٌال ٍ کبپیالسیب ٍدیَکتَكیوب سًبلِ(

) ؿبهل ٍؿشسیب ثٌکشٍكتی، ثشٍگیب هبالیی، ثشٍگیب تیوَسی، اًٍکَػشکب ٍلٍَلَع، خًَی ٍ ثبفتی

آکبًتَسفبال، ًوبتَهَرفب ٍ  -لَآلَآ،هبًؼًَال اػتشپتَػشکب، هبًؼًَال پشػتٌغ ٍ اٍصاسدی(

 ) ؿبهل جٌغ ّبی هبکشاکبًتَسیٌکَع ٍپٌتبستَهیذا

 پٌتبػتَهیذاّب ؿبهل آسهیلیلش)پشٍػلبلَع( ٍ لیٌگَالتب(هًَیلی كَسهیغ، ًوبتَهَسكب ٍ 

 سستَدّب

) کلیبتی اص ػؼتَدّب ٍ ػَدٍكیلیذُ ّب ؿبهل دیلیلَثَتشیَم التَم ٍ اػپیشٍهتشا 

 سستَدّب -هبًؼًَی(

 ) ؿبهل تٌیب ػبطیٌبتب، ػَلیَم،

 -هَلتی ػپغ، ّبیوٌَلپیغ ًبًب ٍ ّبیوٌَلپیغ دیویٌَتب ٍ دیپلیذیَم کٌیٌیَم(

) تٌیب اکیٌَکَکَع ّب )گشاًَلَصٍع، هَلتی لَکَالسیغ، ٍگلی، سستَدّب

 الیگبستَع، ؿیکَئیکَع( ٍ کشم ّبی ًَاسی ًبؿبیغ دس اًؼبى(

 ترهبتَدّبی

) تشهبتَدّبی کجذی ؿبهل كبػیَال، دیکشٍػَلیَم، کجذی ٍ ریَی

 کلًََسکیغ، اپیؼتَسکیغ

پبساگًَیوَع ٍ ) كلیٌئَع ٍ ٍیَُ سیٌی ( ٍ تشهبتَدّبی سیَی ؿبهل 

 ترهبتَدّبی -تشٍگلَتشهب)ًبًَكیتَع( ػبلویي کَال(

) تشهبتَدّبی سٍدُ ای ؿبهل كبػیَلَپؼیغ، ّتشٍكیغ، رٍدُ ای

هتبگًَیوَع، كبػیَلَئیذع هگٌب ٍ اکیٌَػتَهب) سٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ 

) ؿیؼتَصٍهبّب ؿبهل ترهبتَدّبی خًَی -گبػتشٍ دیؼکَئیذع َّهیٌیغ(

پًَیکَم، ّوبتَثیَم، هکًَگی، ایٌتشکبالتَم، اٍسًیتَثیالسصیب ٍ هبًؼًَی، طا

 تشیکَثیالسصیب ٍ تشهبتَد ّبی ًبؿبیغ دس اًؼبى(

 %155جبهغ  %155جبهغ 

 

 ایمنولوژی

 %05جبهغ 

 دٍم هطبلت

ّب ـ Tcellثِ  Agی  ّب ـ کوپلکغ ػبصگبسی ًؼجی اصلی ـ پشداصؽ ٍ اسائِ ثبدی طًْب ٍ آًتی آًتی

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  پزیشًذُ

 ّبی ػیؼتن ایوٌی ٍیظیگی ّبی ػلَلْب ٍ ثبكت

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

Bcell  ّب ٍ تَلیذAg ّب ـ ایوٌی راتی ـ  ـ تحول ایوًََلَطیک ػبیتَکبیي

 ّبی اجشایی ایوٌی ػلَلی ٍ ایوٌی ّوَسال . هکبًیؼن

ًَلَطی پیًَذ ـ ایوٌی دس ثشاثش تَهَسّب ـ ثیوبسیْبی پبػخْبی ایوٌی ـ ایوَ

اصدیبد حؼبػیت ٍ خَد ایوٌی ـ اصدیبد حؼبػیت صٍدسع ـ کوجَدّبی ایوٌی 

 هبدسصادی ٍ اکتؼبثی

 %155جبهغ  %155جبهغ 

 صیؼت ػلَلی 

 

 

 ٪05جبهغ 

 دٍم

 

 فصل اٍل: سبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ اًتقبالت غشبیی

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

كؼلَلیپیذ ّب، اػلٌگَلیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ حشکت داخل ػلَلی -ػولکشدّبی پبیِ ای

 ) 

پوپ ّبی  -اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اص خالل ؿـب)هشٍس کلی ثش اًتقبالت ؿـبیی -2

کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ پتبًؼیل  -اًتقبل دٌّذُ ّبی پشٍتئیٌی -ATPٌٌذُ هصشف ک

 اػتشاحت ؿـب(

 فصل پٌجن: هسیرّبی پیبم رسبًی سلَلی

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

 -اجضای ثِ ؿذت هحبكظت ؿذُ اص هؼیشّبی اًتقبل پیبم داخل ػلَلی

 -پشٍتئیي ّب -Gاجضا ػوَهی ػیؼتن ّبی گیشًذُ ای جلت ؿذُ ثب 

پشٍتئیي  -Gتٌظین کبًبل ّبی یًَی تَػط گیشًذُ ّبی جلت ؿذُ ثب 

پشٍتئیي ّب ثش سٍی هْبس یب كؼبل  -Gتبثیش گیشًذُ ّبی جلت ؿذُ ثب  -ّب

پشٍتئیي ّب ٍ  -Gگیشًذُ ّبی جلت ؿذُ ثب  -ػبصی آدًیلیل ػیکالص

 % 155جبهغ  % 155جبهغ 
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 فصل دٍم: سبزهبى دّی ٍ حرکت سلَلی

هیکشٍتَثَل ّب - ػبصهبى دّی ٍ حشکت ػلَلی)هیکشٍكیالهٌت ّب -1

كیالهٌت ّبی  - 

 اتصبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت ثبكتی( -حذ ٍاػط

 پرٍتئیي ّب در داخل سلَلیبثی  فصل سَم: هکبى

 اًتقبل اص طشیق گیت)اًتقبل ثِ داخل ٍ خبسج ّؼتِ( -1

اسػبل پشٍتئیي ّبی  -پشٍتئیي ّبی کلشٍپالػتی -اًتقبل تشاؿـبیی)اسػبل پشٍتئیي ثِ هیتَکٌذسی -2

 پشاکؼی صٍهی(

 -پالػویی آًذٍ اًتقبل ٍصیکَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض پشٍتئیي ٍ اًتقبل اص طشیق ؿـب ثِ ؿجکِ -3

هکبًیؼن  -ی آًذٍپالػوی ّب دس لَلي ؿجکِ تبخَسدى ٍ تـییش پشٍتئیي ّب ٍ تضویي کیلیت آى

ّذایت پشٍتئیي ّبی ؿـبیی ٍ  -اًذٍػتیَص ثب ٍاػطِ ی گیشًذُ -هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍصیکَلی

 هَاد ػیتَصٍلی ثِ ػَی لیضٍصٍم(

 

 فصل چْبرم: اًرژتیک سلَلی

: اکؼیذاػیَى َّاصی پیشٍات ٍ تَلیذ IIهشحلِ  -: گلیکَلیضIاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

ی  هشحلِ -: صًجیشُ اًتقبل الکتشٍىIIIی  هشحلِ -حذ ٍاػط ّبی اًشطی دس ػیکل کشثغ

IV:  ِی پشٍتًَی ٍ تَلیذ  ًیشٍ هحشکATP) 

 CO2 هتبثَلیؼن -ّب آًبلیض هَلکَلی كتَػیؼتن -ی ًَس ّبی جزة کٌٌذُ كتَػٌتض دس گیشًذُ (كتَ ػٌتض

 دس كتَػٌتش(

ب ثب پبػخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ػلَل ّ - Cكؼبل ػبصی آًضین كؼلَلیپبص 

 اثشات هحیطی(

گیشًذُ ّبی  پبػخ ّبی طَالًی هذت ثب تبثیش ثش تـییش ثیبى طى ّب)

TGFβ  كؼبل ػبصی هؼتقین ٍSmad گیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ  - ّب

كؼبل ػبصی  -(RTKگیشًذُ ّبی تیشٍصیي کیٌبصی )  -JAK/STATهؼیش 

 -كؼلَ ایٌَصیتیذّب دس ًقؾ ًبقلیي پیبم -کیٌبص Ras  ٍMAPهؼیش ّبی 

پیبم سػبًی هؼیش  -پشٍتئیي ّبی هًََهشی -Gگیشًذُ ّبی جلت ؿًَذُ ثب 

Wnt سّب ػبصی كبکتَس ّبی سًٍَیؼی اص کوپلکغ پشٍتئیي ػیتَصٍلی ٍ- 

كؼبل ػبصی  -پیبم سػبًی هؼیش ّجَْگ، اص ثیي ثشًذُ ػشکَة طى ّبی ّذف

هؼیش ّبی پیبم  -ضیِ پشٍتئیي هْبس کٌٌذُدس اثش تج NFκBكبکتَس سًٍَیؼی 

 سػبًی هؼتلضم ثشؽ دس پشٍتئیي(

 فصل ششن: تٌظین چرخِ سلَلی، آپَپتَز ٍ سرطبى

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

 هیَص) ًَع خبصی اص تقؼین ػلَلی(( -چشخِ ػلَلی

ؼیش هشگ ػلَلی ٍ تٌظین آى)هؼیش داخل ػلَلی آپَپتَص) ه -2

هشگ ػلَلی) هؼیش خبسج ػلَلی( اص  - هیتَکٌذسیبیی(

 طشیق كؼبل ؿذى کبػپبصّب(

 ػشطبى

زیست 

 هَلکَلی

 ٪05جبهغ 

 دٍم

 

 DNAكصل اٍل: ػبختوبى 

 -هبدُ ٍساثتی یب اػیذّبی ًَکلئیک -دس صیؼت ؿٌبػی هَلکَلی اصل ثٌیبدی -طًَم)تؼشیق طى

 ػبختبس اػیذّبی ًَکلئیک( -تَتَهشیضاػیَى ثبصّبی آلی -اتصبل كؼلَدی اػتش

 كصل دٍم: ّوبًٌذػبصی

ّوبًٌذ ػبصی دس  -)جبیگبُ آؿبص ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت ٍ پشٍکبسیَت ّب DNAّوبًٌذ ػبصی

 -ّوبًٌذ ػبصی دس هیتَکٌذسی -ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت ّب -آًضین ّلیکبص -پشٍکبسیَت ّب

 DNAّوبًٌذ ػبصی دس ثبکتشیَكبطّبی  -(Rolling Circleدایشُ ؿلتبى )ّوبًٌذػبصی ثِ سٍؽ 

ػیؼتن ّبی   -جْؾ -ػبصی کشٍهبتیي ّوبًٌذ -داس DNAّوبًٌذ ػبصی دس ٍیشٍع ّبی  -داس

 تشهین(

 ٍ ًؼخِ ثشداسی( RNAكصل ػَم: ثخؾ اٍل)ػبختوبى 

ًؼخِ ثشداسی دس  -RNAاًَاع  -DNA ٍRNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNA)ػبختوبى 

تکثیش ٍیشٍع ّبی  -كبطّب RNAتکثیش  -ًؼخِ ثشداسی دس یَکبسیَت ّب -پشٍکبسیَت ّب

RNA تکثیش ٍیشٍع ّبی  -داس تک سؿتِ ایRNA هْبس کٌٌذُ ّب ٍ آًتی  -داس دٍ سؿتِ ای

 كصل چْبسم: پشٍتئیي ػبصی ٍ تـییشات پغ اص آى

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

 tRNAآهیٌَ اػیل  -کذ طًتیکی ٍ تٌَع آى -ثبلؾ tRNA- mRNAػول 

هشاحل هختلق پشٍتئیي ػبصی دس  -ٍ اػیذّبی آهیٌِ tRNAاتصبل  -ػٌتتبص

پشٍتئیي ػبصی  -یي اًشطی هَسد ًیبص ثشای پشٍتئیي ػبصیتبه -پشٍکبسیَت ّب

تأثیش آًتی  -پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ کلشٍپالػت -دس یَکبسیَت ّب

 تـییشات ٍ اًتقبل پشٍتئیي ّب( -ثیَتیک ّب ثش پشٍتئیي ػبصی

 كصل پٌجن: هجبًی هٌْذػی طًتیک

 هْن تشیي -DNAتَالی یبثی  -DNA  ٍRNAهٌْذػی طًتیک)تخلیص 

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

 (PCR -هطبلؼِ هکبى طى -ؿٌبػبگش یب پشٍة -طًَهی
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 ثیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ اص ًؼخِ ثشداسی(

 كصل ػَم: ثخؾ دٍم)تـییشات پغ اص سًٍَیؼی(

ًقؾ  -RNAپشداصؽ  -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى RNAتـییشات پغ اص سًٍَیؼی)ٍیظگی ّبی 

 RNAتکبهل  -دس پشٍکبسیَت ّب RNAتکبهل  -RNAپبیذاسی  -ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب

ًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیؼن ػول  -ّب micro RNAًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی ػول  -دس یَکبسیَت ّب(

Interference RNA- ی کبرةطى ّب 

 

 

 زتان
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 دٍم هطبلت

 1-ایٌتش اکـي

Developingػطح هقذهبتی 

 2-ایٌتش اکـي

Developing ػطح هتَػط 

 ،تبكل  3-ایٌتش اکـي

Developingِػطح پیـشكت 

ESM1  ـESM2 
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