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

 آزمون مرحله 10
آناتوهی )علوم تشریح(  رشته  

 99ارشد 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نبم درس

 

 آزهون اول  

 %اول هطبلب(52)

52/52/89 

 آزهون دوم  

 %دوم هطبلب(52)

55/50/89 

 آزهون سوم

 % اول(25)جبهع 

25/50/89 

 آنبتوهی
 -اثذٍهي -تَساکغ -اػتخَاى ؿٌبػی تٌِ

 لگي ٍپشیٌِ

 اًذام -ًذام فَقبًیا -ػتخَاى ؿٌبػی اًذاما

 تحتبًی

 

 ٪05جبهع 

 اول

 ببفت
ػلَل، ثبفت پَؿـی، ثبفت ّوجٌذ، 

 غضشٍف، اػتخَاى

ثبفت ػصجی، خَى،گشدؽ خَى، ثبفت 

 ػضالًی، دػتگبُ ایوٌی

 

 ٪05جبهع 

 اول

 

 

 

 زببن

 1-ایٌتش اکـي 

Developing-ػطح  هقذهبتی 

 2-ایٌتش اکـي

Develophng-ػطح هتَػط 

 

 

 ٪05جبهع 

 اول
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 0

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

8/59/98 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

6/05/98 

 آزهون سوم

4/00/98 

 آزهون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

2/02/98 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/02/98 

 آًبتَهی
 -تَساکغ-اػتخَاى ؿٌبػی تٌِ

 لگي ٍپشیٌِ -اثذٍهي

اًذام  -اًذام فَقبًی -اػتخَاى ؿٌبػی اًذام

 تحتبًی

 

 ٪05جبهغ 

 مطالب اول

هجحث  -اػتخَاى ؿٌبػی ػش ٍ گشدى

 ػش ٍ گشدى

 -ٍ گشدى  هجذدا هجحث ػش

 ًَسٍآًبتَهی)اػصبة(

 ثبفت
ػلَل، ثبفت پَؿـی، ثبفت ّوجٌذ، غضشٍف، 

 اػتخَاى

ثبفت ػصجی، خَى،گشدؽ خَى، ثبفت 

 ػضالًی، دػتگبُ ایوٌی

 

 ٪05جبهغ 

 مطالب اول

 

پَػت، گَاسؽ، کجذٍپبًکشاع، 

 تٌفغ، دػتگبُ ادسای

ػیؼتن آًذٍکشیي، دػتگبُ 

تٌبػلی صى ٍ هشد، چـن ٍ 

 گَؽ

زیست 

 سلولی 

سبختبر غشبی زیستی و نقل و فصل اول: 

 نتقبالت غشبییا

غـبّبی صیؼتی)تشکیجبت لیپیذی ٍ ػبصهبى  -1

غـبّبی صیؼتی: تشکیجبت  -یبثی ػبختبسی

فؼفَلیپیذ ّب،  -پشٍتئیٌی ٍ ػولکشدّبی پبیِ ای

اػفٌگَلیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ حشکت داخل 

  ػلَلی(

اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اص خالل  -2

پوپ ّبی  -غـب)هشٍس کلی ثش اًتقبالت غـبیی

اًتقبل دٌّذُ ّبی  -ATPهصشف کٌٌذُ 

کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ  -پشٍتئیٌی

  اػتشاحت غـب(پتبًؼیل 

    

    

یببی پروتئین هب در  فصل سوم: هکبن

 داخل سلول

خبسج اًتقبل اص طشیق گیت)اًتقبل ثِ داخل ٍ  -1

    ّؼتِ(
  

ثِ  پشٍتئیياًتقبل تشاغـبیی)اسػبل  -2

اسػبل  -ّبی کلشٍپالػتی پشٍتئیي -هیتَکٌذسی

             ّبی پشاکؼی صٍهی( پشٍتئیي

اًتقبل ٍصیکَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض  -3

ی  ٍ اًتقبل اص طشیق غـب ثِ ؿجکِ پشٍتئیي

ّب ٍ  پشٍتئیيتبخَسدى ٍ تغییش  -آًذٍپالػوی

ی  ؿجکِلَلي  دس ّب آىیت تضویي کیف

هکبًیؼن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت  -آًذٍپالػوی

 -اًذٍػتیَص ثب ٍاػطِ ی گیشًذُ -ٍصیکَلی

 

 ٪05جبهغ 

 اول مطالب

فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی 

 سلولی

پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ هذت)اص  -1

 -پیبم خبسج ػلَلی تب پبػخ ػلَلی

اجضای ثِ ؿذت هحبفظت ؿذُ اص 

اجضا  -هؼیشّبی اًتقبل پیبم داخل ػلَلی

ػوَهی ػیؼتن ّبی گیشًذُ ای جفت 

تٌظین کبًبل  -پشٍتئیي ّب -Gؿذُ ثب 

ّبی یًَی تَػط گیشًذُ ّبی جفت 

تبثیش گیشًذُ  -پشٍتئیي ّب -Gؿذُ ثب 

پشٍتئیي ّب ثش  -Gّبی جفت ؿذُ ثب 

سٍی هْبس یب فؼبل ػبصی آدًیلیل 

 -Gگیشًذُ ّبی جفت ؿذُ ثب  -ػیکالص

پشٍتئیي ّب ٍ فؼبل ػبصی آًضین 

فصل ششن: تنظین چرخه 

 سلولی، آپوپتوز و سرطبن

چشخِ ػلَلی ٍ کٌتشل  -1

آى)هشٍسی ثش ٍقبیغ چشخِ 

 -کٌتشل چشخِ ػلَلی -ػلَلی

هیَص) ًَع خبصی اص تقؼین 

  ػلَلی((
  

هشگ ػلَلی ٍ تٌظین  -2

آى)هؼیش داخل ػلَلی آپَپتَص) 

هشگ  - هؼیش هیتَکٌذسیبیی(

ػلَلی) هؼیش خبسج ػلَلی( اص 

طشیق فؼبل ؿذى کبػپبصّب(
     

   ػشطبى-3
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فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت 

 سلولی

ػبصهبى دّی ٍ حشکت ػلَلی)هیکشٍفیالهٌت  -1

 اتصبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت ثبفتی( -فیالهٌت ّبی حذ ٍاػط - هیکشٍتَثَل ّب - ّب

ّبی غـبیی ٍ هَاد ػیتَصٍلی ثِ  پشٍتئیيّذایت 

  ػَی لیضٍصٍم(              
  

 فصل چهبرم: انرشتیک سلولی

: Iاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

: اکؼیذاػیَى َّاصی IIهشحلِ  -گلیکَلیض

پیشٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاػط ّبی اًشطی دس ػیکل 

 -: صًجیشُ اًتقبل الکتشٍىIIIی  هشحلِ -کشثغ

ی پشٍتًَی ٍ تَلیذ  ًیشٍ هحشکِ  :IVی  هشحلِ

ATP)    

ی  ّبی جزة کٌٌذُ فتَػٌتض دس گیشًذُ (فتَ ػٌتض

هتبثَلیؼن  -ّب آًبلیض هَلکَلی فتَػیؼتن -ًَس

CO2 )دس فتَػٌتش  

پبػخ ّبی  - Cفؼفَلیپبص 

ب ثب اثشات ّوبٌّگ کٌٌذُ ػلَل ّ

 هحیطی(

پبػخ ّبی طَالًی هذت ثب تبثیش ثش تغییش 

ٍ فؼبل  TGFβگیشًذُ ّبی  ثیبى طى ّب)

 - ّب Smadػبصی هؼتقین 

گیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ هؼیش 

JAK/STAT-  گیشًذُ ّبی تیشٍصیي

فؼبل ػبصی هؼیش ّبی  -(RTKکیٌبصی ) 

Ras  ٍMAP فؼفَ  -کیٌبص

گیشًذُ  -ایٌَصیتیذّب دس ًقؾ ًبقلیي پیبم

پشٍتئیي ّبی  -Gّبی جفت ؿًَذُ ثب 

ٍ سّب  Wntپیبم سػبًی هؼیش  -هًََهشی

ػبصی فبکتَس ّبی سًٍَیؼی اص کوپلکغ 

پیبم سػبًی هؼیش  -پشٍتئیي ػیتَصٍلی

ّجَْگ، اص ثیي ثشًذُ ػشکَة طى ّبی 

فؼبل ػبصی فبکتَس سًٍَیؼی  -ّذف

NFκB  دس اثش تجضیِ پشٍتئیي هْبس

م سػبًی هؼتلضم هؼیش ّبی پیب -کٌٌذُ

   ثشؽ دس پشٍتئیي(  

زیست 

 هولکولی

 DNAفصل اٍل: ػبختوبى 

دس صیؼت ؿٌبػی  اصل ثٌیبدی -تؼشیف طى)طًَم

 -هبدُ ٍساثتی یب اػیذّبی ًَکلئیک -هَلکَلی

تَتَهشیضاػیَى ثبصّبی  -اتصبل فؼفَدی اػتش

 (ػبختبس اػیذّبی ًَکلئیک -آلی

 دٍم: ّوبًٌذػبصیفصل 

جبیگبُ آغبص ّوبًٌذ ػبصی ) DNAّوبًٌذ ػبصی

ّوبًٌذ ػبصی  -دس یَکبسیَت ٍ پشٍکبسیَت ّب

ٍ ًؼخِ  RNA)ػبختوبى ثخؾ اٍلفصل ػَم: 

 ثشداسی(

 DNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNAػبختوبى )

ٍRNA-  اًَاعRNA-  ًؼخِ ثشداسی دس

ًؼخِ ثشداسی دس یَکبسیَت  -پشٍکبسیَت ّب

تکثیش ٍیشٍع ّبی  -فبطّب RNAتکثیش  -ّب

RNA تکثیش ٍیشٍع ّبی  -داس تک سؿتِ ای

RNA هْبس کٌٌذُ ّب ٍ آًتی  -داس دٍ سؿتِ ای

 ٪05جبهغ 

 اول مطالب

فصل چْبسم: پشٍتئیي ػبصی ٍ تغییشات 

 پغ اص آى

سیجَصٍم ))ٍ ػٌتض پشٍتئیي RNAشجوِ ت

ػبختوبى ٍ ػول  -)هبؿیي ػٌتض پشٍتئیي(

tRNA- mRNA کذ طًتیکی ٍ  -ثبلغ

 -ػٌتتبص tRNAآهیٌَ اػیل  -تٌَع آى

هشاحل  -ٍ اػیذّبی آهیٌِ tRNAاتصبل 

هختلف پشٍتئیي ػبصی دس پشٍکبسیَت 

فصل پٌجن: هجبًی هٌْذػی 

 طًتیک

تخلیص )هٌْذػی طًتیک

DNA  ٍRNA-  تَالی یبثی

DNA-  هْن تشیي آًضین ّبی

هَسد اػتفبدُ دس هٌْذػی 

 -DNAکلَى ػبصی  -طًتیک

ؿٌبػبگش یب  -کتبثخبًِ طًَهی
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ّوبًٌذ ػبصی  -آًضین ّلیکبص -دس پشٍکبسیَت ّب

 -ّوبًٌذ ػبصی دس هیتَکٌذسی -دس یَکبسیَت ّب

 Rollingّوبًٌذػبصی ثِ سٍؽ دایشُ غلتبى )

Circle)- ی ّوبًٌذ ػبصی دس ثبکتشیَفبطّب

DNA ّوبًٌذ ػبصی دس ٍیشٍع ّبی  -داس

DNA جْؾ -ػبصی کشٍهبتیي ّوبًٌذ -داس- 

 (ػیؼتن ّبی  تشهین

 

  (ثیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ اص ًؼخِ ثشداسی

تغییشات پغ اص )ثخؾ دٍمفصل ػَم: 

 (سًٍَیؼی

 RNAٍیظگی ّبی )تغییشات پغ اص سًٍَیؼی

ًقؾ  -RNAپشداصؽ  -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى

 -RNAپبیذاسی  -ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب

تکبهل  -دس پشٍکبسیَت ّب RNAتکبهل 

RNA ًحَُ تَلیذ ٍ  -(دس یَکبسیَت ّب

ًحَُ تَلیذ  -ّب micro RNAچگًَگی ػول 

طى  -Interference RNAٍ هکبًیؼن ػول 

 ّبی کبرة

تبهیي اًشطی هَسد ًیبص ثشای پشٍتئیي  -ّب

 -پشٍتئیي ػبصی دس یَکبسیَت ّب -ػبصی

پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ 

تأثیش آًتی ثیَتیک ّب ثش  -کلشٍپالػت

تغییشات ٍ اًتقبل پشٍتئیي  -پشٍتئیي ػبصی

 (ّب

 

 -هطبلؼِ هکبى طى -پشٍة

PCR) 

 

 

 جنین

اٍلیي ّفتِ فصل دوم :  -گبهتَطًضفصل اول: 

 -: ّفتِ دٍم سؿذ ًٍوَ فصل سوم -سؿذ ٍ ًوَ

فصل  -ّفتِ ػَم سؿذ ٍ ًوَ فصل  چهبرم :

 سٍیبًیدٍسُ پنجن : 

فصل هفتن :  -هبُ ػَم تب تَلذفصل ششن : 

ًبٌّجبسی ّبی هبدسصادی ٍ تـخیص قجل اص 

بخش دوم : جنین شنبسی  -تَلذ

 -دػتگبُ اػکلتیاختصبصی: فصل هشتن : 

فصل دهن :  -دػتگبُ ػضالًی فصل نهن :

 حفشات ثذى

 %05جبهغ 

 اٍل هطبلت

 -دػتگبُ قلجی ٍ ػشٍقیفصل یبزدهن : 

 -دػتگبُ تٌفؼیفصل دوازدهن : 

 -دػتگبُ گَاسؽفصل سیسدهن : 

دػتگبُ ادساسی ٍ فصل چهبردهن : 

 تٌبػلی

 -ػش ٍگشدىفصل پبنسدهن : 

: دػتگبُ فصل شبنسدهن 

فصل هفذهن  -ػصجی هشکضی

فصل هجذهن :  -گَؽ: 

فصل نوزدهن :  -چـن

 دػتگبُ پَؿـی

 

 

 صثبى

 1-ایٌتش اکـي 

Developing-ػطح  هقذهبتی 

 2-ایٌتش اکـي

Develophng-ػطح هتَػط 

 

 

 ٪05جبهغ 

 مطالب اول

 

 3-ایٌتش اکـي

 تبفل

Develophng- ِػطح پیـشفت 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 0

 نبم درس

 

 آزهون ششن

22/0/99 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهون هفتن

02/2/99 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهون هشتن

9/2/99 

 آزهون نهن

06/2/99 

 آزهون دهن

22/2/99 

 ٪05جبهغ  آًبتَهی

 دوم

 لگي ٍ پشیٌِ-اثذٍهي-تَساکغ-اػتخَاى ؿٌبػی تٌِ

 اًذام تحتبًی-اًذام فَقبًی-اػتخَاى ؿٌبػی اًذام

 -هجحث ػش ٍ گشدى -اػتخَاى ؿٌبػی ػش ٍ گشدى

 ًَسٍآًبتَهی
 % 155جبهغ  % 155جبهغ 

 ثبفت
 

 ٪05جبهغ 

 دوم

ّوجٌذ،غضشٍف،اػتخَاى، ثبفت  -ػلَل،ثبفت پَؿـی

 ػصجی،خَى،گشدؽ خَى، ثبفت ػضالًی،دػتگبُ ایوٌی

پَػت،گَاسؽ،کجذٍپبًکشاع،تٌفغ،دػتگبُ ادساسی،ػیؼتن آًذٍکشیي،تٌبػلی 

 صى ٍ هشد، چـن ٍگَؽ

 

 % 155جبهغ 

 

 % 155جبهغ 

صیؼت 

 ػلَلی 

 

 

 ٪05جبهغ 

 دوم

 

نتقبالت اسبختبر غشبی زیستی و نقل و فصل اول: 

 غشبیی

غؽبّبی زیعتی)ترکیببت لیپیذی ٍ ظبزهبى یببی  -1

غؽبّبی زیعتی: ترکیببت پرٍتئیٌی ٍ  -ظبختبری

فعفَلیپیذ ّب، اظفٌگَلیپیذ ّب ٍ  -ػولکردّبی پبیِ ای

 ( کلعترٍل: ظٌتس ٍ حرکت داخل ظلَلی

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

 -ATPف کٌٌذُ پوپ ّبی هصر -کلی بر اًتقبالت غؽبیی

کبًبل ّبی یًَی بذٍى  -اًتقبل دٌّذُ ّبی پرٍتئیٌی

 دریچِ ٍ پتبًعیل اظتراحت غؽب(

 فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت سلولی

 - ظبزهبى دّی ٍ حرکت ظلَلی)هیکرٍفیالهٌت ّب -1

 - هیکرٍتَبَل ّب

اتصبالت ظلَلی ٍ اًعجبهبت  -فیالهٌت ّبی حذ ٍاظط

 ببفتی(

 پروتئین هب در داخل سلولیببی  فصل سوم: هکبن

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

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

ب بب اثرات پبظخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ظلَل ّ - Cفعفَلیپبز 

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

 -بِ هیتَکٌذری پرٍتئیياًتقبل تراغؽبیی)ارظبل  -2

ّبی پراکعی  پرٍتئیيارظبل  -ّبی کلرٍپالظتی پرٍتئیي

 زٍهی(

ٍ  پرٍتئیياًتقبل ٍزیکَلی) هعیر ترؼحی() ظٌتس  -3

تبخَردى ٍ  -پالظویی آًذٍ اًتقبل از طریق غؽب بِ ؼبکِ

ی  ؼبکِلَلي  در ّب آىّب ٍ تضویي کیفیت  پرٍتئیيتغییر 

 -هکبًیعن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍزیکَلی -آًذٍپالظوی

ّبی  پرٍتئیيّذایت  -اًذٍظتیَز بب ٍاظطِ ی گیرًذُ

 غؽبیی ٍ هَاد ظیتَزٍلی بِ ظَی لیسٍزٍم(
 

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

هرحلِ  -: گلیکَلیسIاکعیذاظیَى َّازی)هرحلِ  -1

II اکعیذاظیَى َّازی پیرٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاظط :

: IIIی  هرحلِ -ّبی اًرشی در ظیکل کربط

ًیرٍ   :IVی  هرحلِ -زًجیرُ اًتقبل الکترٍى

 (ATPی پرٍتًَی ٍ تَلیذ  هحرکِ

آنالیز مولکولی  -ی نور های جذب کننده فتوسنتز در گیرنده (فتو سنتز

 در فتوسنتر( CO2 متابولیسم -ها فتوسیستم

پیبم رظبًی هعیر  -ّبی رًٍَیعی از کوپلکط پرٍتئیي ظیتَزٍلی

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

هعیر ّبی پیبم  -سیِ پرٍتئیي هْبر کٌٌذُدر اثر تج NFκBرًٍَیعی 

 رظبًی هعتلسم برغ در پرٍتئیي(

 فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطبن

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

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

هرگ ظلَلی ٍ تٌظین آى)هعیر داخل ظلَلی آپَپتَز)  -2

هرگ ظلَلی) هعیر خبرج  - هعیر هیتَکٌذریبیی(

 ظلَلی( از طریق فؼبل ؼذى کبظپبزّب(

 ظرطبى

زیست 

 هولکولی

 ٪05جبهغ 

 دوم

 

 DNAفصل اٍل: ظبختوبى 

 -در زیعت ؼٌبظی هَلکَلی اصل بٌیبدی -تؼریف شى)شًَم

 -اتصبل فعفَدی اظتر -هبدُ ٍراثتی یب اظیذّبی ًَکلئیک

 (ظبختبر اظیذّبی ًَکلئیک -تَتَهریساظیَى ببزّبی آلی

 فصل دٍم: ّوبًٌذظبزی

جبیگبُ آغبز ّوبًٌذ ظبزی در ) DNAّوبًٌذ ظبزی

 فصل چْبرم: پرٍتئیي ظبزی ٍ تغییرات پط از آى

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

 -کذ شًتیکی ٍ تٌَع آى -ببلغ tRNA- mRNAظبختوبى ٍ ػول 

هراحل  -ٍ اظیذّبی آهیٌِ tRNAاتصبل  -ظٌتتبز tRNAآهیٌَ اظیل 

تبهیي اًرشی هَرد ًیبز  -هختلف پرٍتئیي ظبزی در پرٍکبریَت ّب

پرٍتئیي  -پرٍتئیي ظبزی در یَکبریَت ّب -برای پرٍتئیي ظبزی
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ّوبًٌذ ظبزی در پرٍکبریَت  -یَکبریَت ٍ پرٍکبریَت ّب

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

ّوبًٌذظبزی بِ رٍغ دایرُ غلتبى  -ظبزی در هیتَکٌذری

(Rolling Circle)-  ّوبًٌذ ظبزی در ببکتریَفبشّبیDNA 

 ّوبًٌذ -دار DNAّوبًٌذ ظبزی در ٍیرٍض ّبی  -دار

 (ظیعتن ّبی  ترهین -جْػ -ظبزی کرٍهبتیي

 ٍ ًعخِ برداری( RNA)ظبختوبى بخػ اٍلفصل ظَم: 

 -DNA ٍRNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNAظبختوبى )

ًعخِ  -ًعخِ برداری در پرٍکبریَت ّب -RNAاًَاع 

تکثیر  -فبشّب RNAتکثیر  -برداری در یَکبریَت ّب

تکثیر ٍیرٍض  -دار تک رؼتِ ای RNAٍیرٍض ّبی 

هْبر کٌٌذُ ّب ٍ آًتی  -دار دٍ رؼتِ ای RNAّبی 

 (بیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ از ًعخِ برداری

 (تغییرات پط از رًٍَیعی)بخػ دٍمفصل ظَم: 

اٍلیِ ٍ ًحَُ  RNAٍیصگی ّبی )تغییرات پط از رًٍَیعی

ًقػ ایٌترٍى ّب در ظبختبر  -RNAپردازغ  -تکبهل آى

 -در پرٍکبریَت ّب RNAتکبهل  -RNAپبیذاری  -شى ّب

ًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی  -(در یَکبریَت ّب RNAتکبهل 

ًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیعن ػول  -ّب micro RNAػول 

Interference RNA- ی کبرةشى ّب 

 

تأثیر آًتی بیَتیک ّب بر  -ظبزی در هیتَکٌذری ٍ کلرٍپالظت

 (تغییرات ٍ اًتقبل پرٍتئیي ّب -پرٍتئیي ظبزی

 فصل پٌجن: هببًی هٌْذظی شًتیک

هْن  -DNAتَالی یببی  -DNA  ٍRNAتخلیص )هٌْذظی شًتیک

کلَى ظبزی  -تریي آًسین ّبی هَرد اظتفبدُ در هٌْذظی شًتیک

DNA- هطبلؼِ هکبى شى -ؼٌبظبگر یب پرٍة -کتببخبًِ شًَهی- 

PCR) 

 

 جنین

 

 ٪05جبهغ

 دٍم هطبلت

:  فصل سوم -اٍلیي ّفتِ سؿذ ٍ ًوَفصل دوم :  -گبهتَطًضفصل اول: 

فصل پنجن  -ّفتِ ػَم سؿذ ٍ ًوَ چهبرم :فصل   -ّفتِ دٍم سؿذ ًٍوَ

 دٍسُ سٍیبًی: 

ًبٌّجبسی ّبی هبدسصادی ٍ فصل هفتن :  -هبُ ػَم تب تَلذفصل ششن : 

فصل  -دػتگبُ تٌفؼیفصل دوازدهن :  -ی ٍ ػشٍقیدػتگبُ قلجفصل یبزدهن : 

 دػتگبُ ادساسی ٍ تٌبػلیفصل چهبردهن :  -دػتگبُ گَاسؽسیسدهن : 

فصل  -: دػتگبُ ػصجی هشکضیفصل شبنسدهن  -ػش ٍگشدىفصل پبنسدهن : 

 دػتگبُ پَؿـیفصل نوزدهن :  -چـنفصل هجذهن :  -گَؽهفذهن : 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 99372223756 - 66992938 -  66992961 -تْراى  

 91342342543-الّیجبى 91333338992-رؼت

بخش دوم : جنین شنبسی اختصبصی: فصل  -تـخیص قجل اص تَلذ

فصل دهن :  -دػتگبُ ػضالًی فصل نهن : -دػتگبُ اػکلتیهشتن : 

 حفشات ثذى

 صثبى

 

 ٪05جبهغ 

 دوم

 

 1-ایٌتش اکـي 

Developing-ػطح  هقذهبتی 

 2-ایٌتش اکـي

Develophng-ػطح هتَػط 

 3-ایٌتش اکـي

 تبفل

Develophng- ِػطح پیـشفت 

ESM1-ESM2 
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