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 درصد از دروس اصلی( 05رایگان )هطالعه آزهون های تابستانی 

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/52/89 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

55/50/89 

 آزمون سوم

 % اول(25)جامع 

25/50/89 

 قبرچ شٌبسی
 -كصل زٍم: ثیوبضی ّبی حبصل اظ ثبکتطی ّبی قجِ قبضچی -كصل اٍل: هقسهبت قبضچ قٌبؾی پعقکی

 ثیوبضی ّبی قبضچی ؾطحی كصل ؾَم:

كصل پٌجن: ثیوبضی ّبی قبضچی ظیط جلسی  -كصل چْبضم: ثیوبضی ّبی قبضچی جلسی

(subcutaneous mycosis) 
 %05جبهع 

 اٍل هطبلب

 زیست سلَلی 

 فصل اٍل: سبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ اًتقبالت غشبیی

ؿكبّبی ظیؿتی: تطکیجبت پطٍتئیٌی ٍ  -ؿكبّبی ظیؿتی)تطکیجبت لیپیسی ٍ ؾبظهبى یبثی ؾبذتبضی -1

  كؿلَلیپیس ّب، اؾلٌگَلیپیس ّب ٍ کلؿتطٍل: ؾٌتع ٍ حطکت زاذل ؾلَلی( -ػولکطزّبی پبیِ ای

پوپ ّبی هصطف  -اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اظ ذالل ؿكب)هطٍض کلی ثط اًتقبالت ؿكبیی -2

 ثسٍى زضیچِ ٍ پتبًؿیل اؾتطاحت ؿكب( کبًبل ّبی یًَی -اًتقبل زٌّسُ ّبی پطٍتئیٌی -ATPکٌٌسُ 

        

      

 فصل دٍم: سبزهبى دّی ٍ حرکت سلَلی

 - هیکطٍتَثَل ّب - ؾبظهبى زّی ٍ حطکت ؾلَلی)هیکطٍكیالهٌت ّب -1

 اتصبالت ؾلَلی ٍ اًؿجبهبت ثبكتی( -كیالهٌت ّبی حس ٍاؾط

 یببی پرٍتئیي ّب در داخل سلَل فصل سَم: هکبى

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

   

اضؾبل  -پطٍتئیي ّبی کلطٍپالؾتی -اًتقبل تطاؿكبیی)اضؾبل پطٍتئیي ثِ هیتَکٌسضی -2

             پطٍتئیي ّبی پطاکؿی ظٍهی(

ی  اًتقبل ٍظیکَلی) هؿیط تطقحی() ؾٌتع پطٍتئیي ٍ اًتقبل اظ ططیق ؿكب ثِ قجکِ -3

ی  ّب زض لَلي قجکِ بذَضزى ٍ تـییط پطٍتئیي ّب ٍ تضویي کیلیت آىت -آًسٍپالؾوی

اًسٍؾتیَظ ثب ٍاؾطِ ی  -هکبًیؿن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍظیکَلی -آًسٍپالؾوی

  ّسایت پطٍتئیي ّبی ؿكبیی ٍ هَاز ؾیتَظٍلی ثِ ؾَی لیعٍظٍم(               -گیطًسُ

  

 فصل چْبرم: اًرژتیک سلَلی

: اکؿیساؾیَى َّاظی IIهطحلِ  -: گلیکَلیعI)هطحلِ اکؿیساؾیَى َّاظی -1

: ظًجیطُ اًتقبل IIIی  هطحلِ -پیطٍات ٍ تَلیس حس ٍاؾط ّبی اًطغی زض ؾیکل کطثؽ

  (ATPی پطٍتًَی ٍ تَلیس  ًیطٍ هحطکِ  :IVی  هطحلِ -الکتطٍى

  

 -ّب آًبلیع هَلکَلی كتَؾیؿتن -ی ًَض ّبی جصة کٌٌسُ كتَؾٌتع زض گیطًسُ (كتَ ؾٌتع

  زض كتَؾٌتط( CO2هتبثَلیؿن 

 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هطبلت
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 زیست هَلکَلی

 DNAكصل اٍل: ؾبذتوبى 

اتصبل  -هبزُ ٍضاثتی یب اؾیسّبی ًَکلئیک -زض ظیؿت قٌبؾی هَلکَلی اصل ثٌیبزی -غًَم)تؼطیق غى

 ؾبذتبض اؾیسّبی ًَکلئیک( -تَتَهطیعاؾیَى ثبظّبی آلی -كؿلَزی اؾتط

 كصل زٍم: ّوبًٌسؾبظی

ّوبًٌس ؾبظی زض  -)جبیگبُ آؿبظ ّوبًٌس ؾبظی زض یَکبضیَت ٍ پطٍکبضیَت ّب DNAّوبًٌس ؾبظی

 -ّوبًٌس ؾبظی زض هیتَکٌسضی -ّوبًٌس ؾبظی زض یَکبضیَت ّب -آًعین ّلیکبظ -پطٍکبضیَت ّب

 -زاض DNAّوبًٌس ؾبظی زض ثبکتطیَكبغّبی  -(Rolling Circleّوبًٌسؾبظی ثِ ضٍـ زایطُ ؿلتبى )

 ؾیؿتن ّبی  تطهین( -جْف -ؾبظی کطٍهبتیي ّوبًٌس -زاض DNAس ؾبظی زض ٍیطٍؼ ّبی ّوبًٌ

 

 ٍ ًؿرِ ثطزاضی( RNAكصل ؾَم: ثرف اٍل)ؾبذتوبى 

ًؿرِ ثطزاضی زض  -RNAاًَاع  -DNA ٍRNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNA)ؾبذتوبى 

تکثیط ٍیطٍؼ  -كبغّب RNAتکثیط  -ًؿرِ ثطزاضی زض یَکبضیَت ّب -پطٍکبضیَت ّب

هْبض کٌٌسُ  -زاض زٍ ضقتِ ای RNAتکثیط ٍیطٍؼ ّبی  -زاض تک ضقتِ ای RNAّبی 

  ّب ٍ آًتی ثیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌسُ اظ ًؿرِ ثطزاضی(

 كصل ؾَم: ثرف زٍم)تـییطات پؽ اظ ضًٍَیؿی(

پطزاظـ  -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى RNAتـییطات پؽ اظ ضًٍَیؿی)ٍیػگی ّبی 

RNA- پبیساضی  -ایٌتطٍى ّب زض ؾبذتبض غى ّب ًقفRNA-  تکبهلRNA  زض

ًحَُ تَلیس ٍ چگًَگی ػول  -زض یَکبضیَت ّب( RNAتکبهل  -پطٍکبضیَت ّب

micro RNA ًحَُ تَلیس ٍ هکبًیؿن ػول  -ّبInterference RNA-  غى ّبی

 کبشة

 ٪05جبهغ 

 اٍل هطبلت

 

 زببى

 1-ایٌتط اکكي

Developingؾطح هقسهبتی 

 2-اکكيایٌتط 

Developing ؾطح هتَؾط 

 

 %05جبهغ 

 اٍل هطبلت
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 0 

 نام درس

 

 %اول مطالة(52)آزهون اول  

8/59/98 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالة(52)

6/05/98 

 آزهون سوم

4/00/98 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالة(52)

2/02/98 

 آزهون پنجن 

 مطالة( %چهارم52)

22/02/98 

 

تاکتری شناسی 

 )میکروب(

 

کلیبت هیکطٍثیَلَغی،قکل ٍ ؾبذتوبى ثبکتطی ، هتبثَلیؿن،ضقس ٍ 

کٌتطل ضقس هیکطٍاضگبًیؿن ّب،هیکطٍة هحیطی،هیکطٍة 

 کبضثطزی،هیکطٍة صٌؼتی ٍ ؿصایی،غًتیک پطکبضیَتْب

 ثبکتطیْب،كلَض ًطهبل ثبکتطیبیی،آًتی ثیَتیکْب
 %05جبهع 

 اٍل هطبلب
 ٍیطٍؾْب قبضچ قٌبؾی،پطٍتَظئَلَغی،ایوٌَلَغی

 قارچ شناسی
كصل زٍم: ثیوبضی ّبی  -كصل اٍل: هقسهبت قبضچ قٌبؾی پعقکی

كصل ؾَم: ثیوبضی ّبی قبضچی  -حبصل اظ ثبکتطی ّبی قجِ قبضچی

 ؾطحی

كصل  -كصل چْبضم: ثیوبضی ّبی قبضچی جلسی

پٌجن: ثیوبضی ّبی قبضچی ظیط جلسی 

(subcutaneous mycosis) 

 %05جبهع 

 اٍل هطبلب

كصل  -كصل قكن: ثیوبضیْبی قبضچی احكبیی

ّلتن: ثیوبضی ّبی قبضچی کِ ثِ ًسضت ضخ 

 هیسٌّس

كصل ّكتن: ؾوَم قبضچی ٍ قبضچ ّبی 

كصل ًْن: ًکبتی زض هَضز  -تَکؿیي ظا

كصل زّن: آهبزُ  -زاضٍّبی ضس قبضچی

 ؾبظی ًوًَِ ّب ٍ اًجبم هطاحل آظهبیكگبّی

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 کلیبت 

آهیب  -)کلیبتی اظ هجبحث تک یبذتِ قٌبؾی (تک یبختِ شٌبسی

)قبهل اًتبهَثب ّیؿتَلیتیکب، کَلی، غیٌػیَالیؽ، ّبی گَارشی

 ّبضتوبًی، زیؿپبض، هَقکَكؿکی، اًسٍلیوبکؽ ًبًب ٍ

ذبًَازُ آکبًتَهَثیسُ آهیب ّبی آزادزی) -یساهَثب ثَتچلی ( 

آکبًتَهَثب ٍ ذبًَازُ ٍالکبهلیسُ قبهل ًگلطیب ٍ قبهل ثبالهَثیب ٍ 

 هژُ داراى ٍ -( ٍالکبهپَكیب

 )قبهل ثبالًتیسیَم کلی ٍتک یبختِ ّبی بب طبقِ بٌذی ًبهشخص

 ثالؾتَؾیؽ تیؽ َّهیٌیؽ ٍ 

قبهل غیبضزیب تبژک داراى دستگبُ گَارش ) -پٌَهَؾیؽ تیؽ (

ؽ، اًتطٍهًَبؼ الهجلیب، کیلَهبؾتیکؽ هؿٌیلی، زی اًتبهَثب كطاغیلی

 َّهیٌیؽ ٍ

 ادراری –( ضتطٍهًَبؼ ایٌتؿتیٌبلیؽ

) ذبًَازُ تطیکَهًَبزیسُ قبهل تطیکَهًَبؼ تٌبکؽ، ٍ تٌبسلی 

 َّهیٌیؽ، ٍاغیٌبلیؽ ٍ ذبًَازُ هًََؾطکَهًَبزیسُ قبهل

 زی اًتبهَثب كطاغیلیؽ ٍ

 ّیؿتَهًَبؼ هلِ آگطیسیؽ (

ذبًَازُ  تبژک داراى ًسج ٍ خَى)

تبژک داراى  -ُ قبهل لیكوبًیب (تطیپبًَظٍهبتیس

ذبًَازُ تطیپبًَظٍهبتیسُ قبهل  ًسج ٍ خَى)

 تطیپبًَظٍهب (

 %05جبهع 

 اٍل هطبلب

 شبخِ 

)ذبًَازُ آیوطیسُ قبهل اپی کوپلکسب

کَکؿیسیبّبی ایعٍؾپَضاثلی، ؾیکلَؾپَضا، 

 شبخِ  -کطیپتَؾپَضیسیَم ٍ آیوطیب (

 ) ذبًَازُ ؾبضکَؾیؿتیسُ قبهلاپی کوپلکسب

 ؾبضکَؾیؽ تیؽ ٍ تَکؿَپالؾوب (

 شبخِ 

)ذبًَازُ پالؾوَزیسُ قبهل اپی کوپلکسب

 شبخِ  -هبالضیب (

 ) ذبًَازُ پیطٍپالؾویسُ قبهلاپی کوپلکسب

 ثبثعیب ٍ تیلطیب(
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انگل 

 شناسی)کرم(
 ) کلیبتی اظ کطم قٌبؾی ٍ کلیبتی اظ ًوبتَزّب(کلیبت کرم شٌبسی

 ًوبتَدّبی

جٌؽ ّبی آؾکبضیؽ، ) كبظهیس ّب قبهل رٍدُ ای

اکؿیَض، ؾیلبؾیب اثَالتب،کطم ّبی قالة زاض، 

اؾتطًٍػیلَئیسؼ، تطیکَؾتطًٍػیلَؼ ٍ 

 ًوبتَدّبی -((VLMتَکؿَکبضاّب)ػبهل

) كبظهیس ّب قبهل جٌؽ ّبی اًکیلَؾتَهب ٍ رٍدُ ای

، CLM)آًؿیٌبضیب ٍ ثًََؾتَهَم) ػَاهل 

 الگَقیالؾکبضیؽ،

یؽ گبلیٌبضٍم، ّتطاک  ثبیلیؽ آؾکبضیؽ، آًیعاکیؽ،

) كبظهیس ّب ًوبتَدّبی رٍدّبی -ؾیٌگبهَؼ(

قبهل جٌؽ ّبی گٌبتَؾتَهب، تالظیب، اظٍكبگَؾتَهَم 

 ٍ تطًی زًؽ زهیٌَتَؼ ٍ

آكبظهیس ّب قبهل جٌؽ ّبی تطیکَؾلبل، تطیكیٌال ٍ 

 ًوبتَدّبی -کبپیالضیب ٍزیَکتَكیوب ضًبلِ(

) قبهل ٍقطضیب ثٌکطٍكتی، ثطٍگیب خًَی ٍ ببفتی

ی، ثطٍگیب تیوَضی، اًٍکَؾطکب ٍلٍَلَؼ، هبالی

لَآلَآ،هبًؿًَال اؾتطپتَؾطکب، هبًؿًَال پطؾتٌؽ ٍ 

آکبًتَسفبال، ًوبتَهَرفب ٍ  -اٍظاضزی(

) قبهل جٌؽ ّبی هبکطاکبًتَضیٌکَؼ پٌتبستَهیذا

ٍ 

هًَیلی كَضهیؽ، ًوبتَهَضكب ٍ پٌتبؾتَهیساّب قبهل 

 آضهیلیلط)پطٍؾلبلَؼ( ٍ لیٌگَالتب(

 %05جبهع 

 ل هطبلباٍ

 سستَدّب

) کلیبتی اظ ؾؿتَزّب ٍ ؾَزٍكیلیسُ ّب قبهل 

 -زیلیلَثَتطیَم التَم ٍ اؾپیطٍهتطا هبًؿًَی(

 سستَدّب

 ) قبهل تٌیب ؾبغیٌبتب، ؾَلیَم،

هَلتی ؾپؽ، ّبیوٌَلپیؽ ًبًب ٍ ّبیوٌَلپیؽ 

) تٌیب سستَدّب -زیویٌَتب ٍ زیپلیسیَم کٌیٌیَم(

اکیٌَکَکَؼ ّب )گطاًَلَظٍؼ، هَلتی 

لَکَالضیؽ، ٍگلی، الیگبضتَؼ، 

قیکَئیکَؼ( ٍ کطم ّبی ًَاضی ًبقبیغ زض 

 اًؿبى(

 ترهبتَدّبی

) تطهبتَزّبی کجسی قبهل کبذی ٍ ریَی

كبؾیَال، زیکطٍؾَلیَم، کلًََضکیؽ، 

 اپیؿتَضکیؽ

) كلیٌئَؼ ٍ ٍیَُ ضیٌی ( ٍ تطهبتَزّبی ضیَی 

قبهل پبضاگًَیوَؼ ٍ تطٍگلَتطهب)ًبًَكیتَؼ( 

 ترهبتَدّبی -کَال(ؾبلویي 

) تطهبتَزّبی ضٍزُ ای قبهل رٍدُ ای

كبؾیَلَپؿیؽ، ّتطٍكیؽ، هتبگًَیوَؼ، 

كبؾیَلَئیسؼ هگٌب ٍ اکیٌَؾتَهب) ضٍالَتَم ٍ 

ایلَکبًَم ( ٍ گبؾتطٍ زیؿکَئیسؼ 

) ترهبتَدّبی خًَی -َّهیٌیؽ(

قیؿتَظٍهبّب قبهل هبًؿًَی، غاپًَیکَم، 

ّوبتَثیَم، هکًَگی، ایٌتطکبالتَم، 

ٍضًیتَثیالضظیب ٍ تطیکَثیالضظیب ٍ تطهبتَز ّبی ا

 ًبقبیغ زض اًؿبى(

 

 ایمنولوژی

ّب ـ کوپلکؽ ؾبظگبضی ًؿجی اصلی ـ پطزاظـ ٍ  ثبزی غًْب ٍ آًتی آًتی

ٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  ّب ـ پصیطًسTcellُثِ  Agی  اضائِ

Tcell . 

 %05جبهع  ّبی ؾیؿتن ایوٌی ٍیػیگی ّبی ؾلَلْب ٍ ثبكت

 هطبلباٍل 

ـ  Agی  ثلَؽ لٌلَؾیتی ٍ ثطٍظ غًْبی پصیطًسُ

ّب ٍ  Bcellـ كؼبل قسى  Tcellكؼبل قسى 

ّب  ـ تحول ایوًََلَغیک ؾبیتَکبیي Agتَلیس 

ّبی اجطایی ایوٌی  ـ ایوٌی شاتی ـ هکبًیؿن

 ؾلَلی ٍ ایوٌی ّوَضال .

 

ایوًََلَغی پیًَس ـ ایوٌی زض ثطاثط تَهَضّب ـ 

ی ـ اظزیبز حؿبؾیت ثیوبضیْبی پبؾرْبی ایوٌ

ٍ ذَز ایوٌی ـ اظزیبز حؿبؾیت ظٍزضؼ ـ 

 کوجَزّبی ایوٌی هبزضظازی ٍ اکتؿبثی .

 زیست سلَلی 

 فصل اٍل: سبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ اًتقبالت غشبیی

ؿكبّبی  -ؿكبّبی ظیؿتی)تطکیجبت لیپیسی ٍ ؾبظهبى یبثی ؾبذتبضی -1

كؿلَلیپیس ّب،  -ایظیؿتی: تطکیجبت پطٍتئیٌی ٍ ػولکطزّبی پبیِ 

  اؾلٌگَلیپیس ّب ٍ کلؿتطٍل: ؾٌتع ٍ حطکت زاذل ؾلَلی(

یببی پرٍتئیي ّب در داخل  فصل سَم: هکبى

 سلَل

اًتقبل اظ ططیق گیت)اًتقبل ثِ زاذل ٍ ذبضج  -1

    ّؿتِ(

  

 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هطبلت

فصل پٌجن: هسیرّبی پیبم رسبًی 

 سلَلی

پبؾد ّبی ؾطیغ ٍ کَتبُ هست)اظ پیبم  -1

اجعای ثِ  -ذبضج ؾلَلی تب پبؾد ؾلَلی

فصل ششن: تٌظین چرخِ سلَلی، 

 آپَپتَز ٍ سرطبى

چطذِ ؾلَلی ٍ کٌتطل آى)هطٍضی ثط  -1

 -کٌتطل چطذِ ؾلَلی -ٍقبیغ چطذِ ؾلَلی
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اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اظ ذالل ؿكب)هطٍض کلی ثط  -2

اًتقبل زٌّسُ ّبی  -ATPپوپ ّبی هصطف کٌٌسُ  -اًتقبالت ؿكبیی

کبًبل ّبی یًَی ثسٍى زضیچِ ٍ پتبًؿیل اؾتطاحت ؿكب( -پطٍتئیٌی

     

     

     

 فصل دٍم: سبزهبى دّی ٍ حرکت سلَلی

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

 -تطاؿكبیی)اضؾبل پطٍتئیي ثِ هیتَکٌسضیاًتقبل  -2

اضؾبل پطٍتئیي ّبی  -پطٍتئیي ّبی کلطٍپالؾتی

             پطاکؿی ظٍهی(

اًتقبل ٍظیکَلی) هؿیط تطقحی() ؾٌتع پطٍتئیي ٍ  -3

 -ی آًسٍپالؾوی اًتقبل اظ ططیق ؿكب ثِ قجکِ

ّب  تبذَضزى ٍ تـییط پطٍتئیي ّب ٍ تضویي کیلیت آى

هکبًیؿن هَلکَلی  -سٍپالؾویی آً زض لَلي قجکِ

اًسٍؾتیَظ ثب ٍاؾطِ ی  -ًقل ٍ اًتقبالت ٍظیکَلی

ّسایت پطٍتئیي ّبی ؿكبیی ٍ هَاز  -گیطًسُ

  ؾیتَظٍلی ثِ ؾَی لیعٍظٍم(              

  

 فصل چْبرم: اًرژتیک سلَلی

 -: گلیکَلیعIاکؿیساؾیَى َّاظی)هطحلِ  -2

: اکؿیساؾیَى َّاظی پیطٍات ٍ تَلیس حس IIهطحلِ 

: IIIی  هطحلِ -ٍاؾط ّبی اًطغی زض ؾیکل کطثؽ

ی  ًیطٍ هحطکِ  :IVی  هطحلِ -ظًجیطُ اًتقبل الکتطٍى

    (ATPپطٍتًَی ٍ تَلیس 

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

زض  CO2هتبثَلیؿن  -ّب آًبلیع هَلکَلی كتَؾیؿتن

  كتَؾٌتط(

قست هحبكظت قسُ اظ هؿیطّبی اًتقبل پیبم 

اجعا ػوَهی ؾیؿتن ّبی  -زاذل ؾلَلی

 -پطٍتئیي ّب -Gگیطًسُ ای جلت قسُ ثب 

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَؾط گیطًسُ ّبی 

تبثیط گیطًسُ  -پطٍتئیي ّب -Gجلت قسُ ثب 

پطٍتئیي ّب ثط ضٍی  -Gّبی جلت قسُ ثب 

گیطًسُ  -هْبض یب كؼبل ؾبظی آزًیلیل ؾیکالظ

پطٍتئیي ّب ٍ كؼبل  -Gّبی جلت قسُ ثب 

پبؾد ّبی  -Cؾبظی آًعین كؿلَلیپبظ 

 ثب اثطات هحیطی( ّوبٌّگ کٌٌسُ ؾلَل ّب

پبؾد ّبی طَالًی هست ثب تبثیط ثط تـییط ثیبى 

ٍ كؼبل ؾبظی  TGFβغى ّب)گیطًسُ ّبی 

گیطًسُ ّبی  - ّب Smadهؿتقین 

گیطًسُ  -JAK/STATؾیتَکیٌی ٍ هؿیط 

كؼبل ؾبظی  -(RTKّبی تیطٍظیي کیٌبظی ) 

كؿلَ  -کیٌبظ Ras  ٍMAPهؿیط ّبی 

گیطًسُ ّبی  -ایٌَظیتیسّب زض ًقف ًبقلیي پیبم

 -پطٍتئیي ّبی هًََهطی -Gجلت قًَسُ ثب 

ٍ ضّب ؾبظی كبکتَض  Wntپیبم ضؾبًی هؿیط 

ّبی ضًٍَیؿی اظ کوپلکؽ پطٍتئیي 

پیبم ضؾبًی هؿیط ّجَْگ، اظ ثیي  -ؾیتَظٍلی

كؼبل ؾبظی  -ثطًسُ ؾطکَة غى ّبی ّسف

عیِ زض اثط تج NFκBكبکتَض ضًٍَیؿی 

هؿیط ّبی پیبم ضؾبًی  -پطٍتئیي هْبض کٌٌسُ

  هؿتلعم ثطـ زض پطٍتئیي(  

 هیَظ) ًَع ذبصی اظ تقؿین ؾلَلی((
   

هطگ ؾلَلی ٍ تٌظین آى)هؿیط زاذل  -2

هطگ  - تَظ) هؿیط هیتَکٌسضیبیی(ؾلَلی آپَپ

ؾلَلی) هؿیط ذبضج ؾلَلی( اظ ططیق كؼبل 

  قسى کبؾپبظّب(
   

   ؾططبى-3

 زیست هَلکَلی

 DNAكصل اٍل: ؾبذتوبى 

هبزُ  -زض ظیؿت قٌبؾی هَلکَلی اصل ثٌیبزی -غًَم)تؼطیق غى

تَتَهطیعاؾیَى  -اتصبل كؿلَزی اؾتط -ٍضاثتی یب اؾیسّبی ًَکلئیک

 ؾبذتبض اؾیسّبی ًَکلئیک( -ثبظّبی آلی

 كصل زٍم: ّوبًٌسؾبظی

)جبیگبُ آؿبظ ّوبًٌس ؾبظی زض یَکبضیَت ٍ  DNAّوبًٌس ؾبظی

ٍ ًؿرِ  RNAكصل ؾَم: ثرف اٍل)ؾبذتوبى 

 ثطزاضی(

 DNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNA)ؾبذتوبى 

ٍRNA-  اًَاعRNA-  ًؿرِ ثطزاضی زض

 -ًؿرِ ثطزاضی زض یَکبضیَت ّب -پطٍکبضیَت ّب

زاض  RNAتکثیط ٍیطٍؼ ّبی  -كبغّب RNAتکثیط 

 ٪05جبهغ 

 اٍل هطبلت

كصل چْبضم: پطٍتئیي ؾبظی ٍ تـییطات پؽ اظ 

 آى

ٍ ؾٌتع پطٍتئیي))ضیجَظٍم  RNAتطجوِ 

ؾبذتوبى ٍ ػول  -)هبقیي ؾٌتع پطٍتئیي(

tRNA- mRNA کس غًتیکی ٍ تٌَع  -ثبلؾ

اتصبل  -ؾٌتتبظ tRNAآهیٌَ اؾیل  -آى

 كصل پٌجن: هجبًی هٌْسؾی غًتیک

 -DNA  ٍRNAهٌْسؾی غًتیک)ترلیص 

هْن تطیي آًعین ّبی  -DNAتَالی یبثی 

کلَى  -هَضز اؾتلبزُ زض هٌْسؾی غًتیک

قٌبؾبگط یب  -کتبثربًِ غًَهی -DNAؾبظی 

 (PCR -هطبلؼِ هکبى غى -پطٍة
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 -آًعین ّلیکبظ -ّوبًٌس ؾبظی زض پطٍکبضیَت ّب -پطٍکبضیَت ّب

 -ّوبًٌس ؾبظی زض هیتَکٌسضی -ّوبًٌس ؾبظی زض یَکبضیَت ّب

ّوبًٌس ؾبظی  -(Rolling Circleّوبًٌسؾبظی ثِ ضٍـ زایطُ ؿلتبى )

 DNAّوبًٌس ؾبظی زض ٍیطٍؼ ّبی  -زاض DNAزض ثبکتطیَكبغّبی 

 ؾیؿتن ّبی  تطهین( -جْف -ؾبظی کطٍهبتیي ّوبًٌس -زاض

 

زاض زٍ  RNAتکثیط ٍیطٍؼ ّبی  -تک ضقتِ ای

هْبض کٌٌسُ ّب ٍ آًتی ثیَتیک ّب  هوبًؼت  -ضقتِ ای

  کٌٌسُ اظ ًؿرِ ثطزاضی(

 كصل ؾَم: ثرف زٍم)تـییطات پؽ اظ ضًٍَیؿی(

اٍلیِ ٍ  RNAت پؽ اظ ضًٍَیؿی)ٍیػگی ّبی تـییطا

ًقف ایٌتطٍى ّب  -RNAپطزاظـ  -ًحَُ تکبهل آى

 RNAتکبهل  -RNAپبیساضی  -زض ؾبذتبض غى ّب

زض یَکبضیَت  RNAتکبهل  -زض پطٍکبضیَت ّب

 micro RNAًحَُ تَلیس ٍ چگًَگی ػول  -ّب(

 Interferenceًحَُ تَلیس ٍ هکبًیؿن ػول  -ّب

RNA- غى ّبی کبشة 

tRNA ٌِهطاحل هرتلق  -ٍ اؾیسّبی آهی

تبهیي  -ضیَت ّبپطٍتئیي ؾبظی زض پطٍکب

پطٍتئیي  -اًطغی هَضز ًیبظ ثطای پطٍتئیي ؾبظی

پطٍتئیي ؾبظی زض  -ؾبظی زض یَکبضیَت ّب

تأثیط آًتی ثیَتیک  -هیتَکٌسضی ٍ کلطٍپالؾت

تـییطات ٍ اًتقبل پطٍتئیي  -ّب ثط پطٍتئیي ؾبظی

 ّب(

 

 

 

 زتان

 1-ایٌتط اکكي

Developingؾطح هقسهبتی 

 2-ایٌتط اکكي

Developing ؾطح هتَؾط 

 

 %05جبهغ 

 اٍل هطبلت

 ،تبكل  3-ایٌتط اکكي

Developing پیكطكتِؾطح 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 0

 ًبم درس

 

 آزهَى ششن

22/0/99 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهَى ّفتن

02/2/99 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهَى ّشتن

9/2/99 

 آزهَى ًْن

06/2/99 

آزهَى 

 دّن

22/2/99 

تاکتری شناسی 

 ب(میکرو)

 %05جبهغ 

 زٍم هطبلت

ؾبذتوبى ثبکتطی ، هتبثَلیؿن،ضقس ٍ کٌتطل ضقس هیکطٍاضگبًیؿن کلیبت هیکطٍثیَلَغی،قکل ٍ 

 ّب،هیکطٍة هحیطی،هیکطٍة کبضثطزی،هیکطٍة صٌؼتی ٍ ؿصایی،غًتیک پطکبضیَتْب

 ثبکتطیْب،كلَض ًطهبل ثبکتطیبیی،آًتی ثیَتیکْب

 قبضچ قٌبؾی،پطٍتَظئَلَغی،ایوٌَلَغی

 ٍیطٍؾْب
 %155جبهغ  %155جبهغ 

 قارچ شناسی
 %05جبهغ 

 هطبلت زٍم

كصل زٍم: ثیوبضی ّبی حبصل اظ ثبکتطی ّبی قجِ  -كصل اٍل: هقسهبت قبضچ قٌبؾی پعقکی

 كصل ؾَم: ثیوبضی ّبی قبضچی ؾطحی -قبضچی

كصل پٌجن: ثیوبضی ّبی قبضچی ظیط جلسی  -كصل چْبضم: ثیوبضی ّبی قبضچی جلسی

(subcutaneous mycosis) 

: ثیوبضی ّبی قبضچی کِ ثِ كصل ّلتن -كصل قكن: ثیوبضیْبی قبضچی احكبیی

 ًسضت ضخ هیسٌّس

كصل ًْن: ًکبتی زض هَضز  -كصل ّكتن: ؾوَم قبضچی ٍ قبضچ ّبی تَکؿیي ظا

كصل زّن: آهبزُ ؾبظی ًوًَِ ّب ٍ اًجبم هطاحل  -زاضٍّبی ضس قبضچی

 آظهبیكگبّی

 %155جبهغ  %155جبهغ 

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 %05جبهغ 

 زٍم هطبلت

 کلیبت 

)قبهل اًتبهَثب آهیب ّبی گَارشی -)کلیبتی اظ هجبحث تک یبذتِ قٌبؾی (شٌبسیتک یبختِ 

 ّیؿتَلیتیکب، کَلی، غیٌػیَالیؽ، ّبضتوبًی، زیؿپبض، هَقکَكؿکی، اًسٍلیوبکؽ ًبًب ٍ

ذبًَازُ آکبًتَهَثیسُ قبهل ثبالهَثیب ٍ آکبًتَهَثب ٍ آهیب ّبی آزادزی) -یساهَثب ثَتچلی ( 

 هژُ داراى ٍ -( ل ًگلطیب ٍ ٍالکبهپَكیبذبًَازُ ٍالکبهلیسُ قبه

 )قبهل ثبالًتیسیَم کلی ٍتک یبختِ ّبی بب طبقِ بٌذی ًبهشخص

 ثالؾتَؾیؽ تیؽ َّهیٌیؽ ٍ 

قبهل غیبضزیب الهجلیب، کیلَهبؾتیکؽ تبژک داراى دستگبُ گَارش ) -پٌَهَؾیؽ تیؽ (

 هؿٌیلی، زی اًتبهَثب كطاغیلیؽ، اًتطٍهًَبؼ َّهیٌیؽ ٍ

 ادراری –( یٌتؿتیٌبلیؽضتطٍهًَبؼ ا

) ذبًَازُ تطیکَهًَبزیسُ قبهل تطیکَهًَبؼ تٌبکؽ، َّهیٌیؽ، ٍاغیٌبلیؽ ٍ ذبًَازُ ٍ تٌبسلی 

 هًََؾطکَهًَبزیسُ قبهل

 زی اًتبهَثب كطاغیلیؽ ٍ

 ّیؿتَهًَبؼ هلِ آگطیسیؽ (

تبژک داراى ًسج ٍ  -ذبًَازُ تطیپبًَظٍهبتیسُ قبهل لیكوبًیب ( تبژک داراى ًسج ٍ خَى)

 ذبًَازُ تطیپبًَظٍهبتیسُ قبهل تطیپبًَظٍهب ( خَى)

 شبخِ 

)ذبًَازُ آیوطیسُ قبهل کَکؿیسیبّبی ایعٍؾپَضاثلی، ؾیکلَؾپَضا، اپی کوپلکسب

 شبخِ  -کطیپتَؾپَضیسیَم ٍ آیوطیب (

 ) ذبًَازُ ؾبضکَؾیؿتیسُ قبهلاپی کوپلکسب

 ؾبضکَؾیؽ تیؽ ٍ تَکؿَپالؾوب (

 شبخِ 

 شبخِ  -)ذبًَازُ پالؾوَزیسُ قبهل هبالضیب (کوپلکسباپی 

 ) ذبًَازُ پیطٍپالؾویسُ قبهلاپی کوپلکسب

 ثبثعیب ٍ تیلطیب(

 %155جبهغ  %155جبهغ 
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انگل 

 شناسی)کرم(

 %05جبهغ 

 زٍم هطبلت

 ) کلیبتی اظ کطم قٌبؾی ٍ کلیبتی اظ ًوبتَزّب(کلیبت کرم شٌبسی

 ًوبتَدّبی

جٌؽ ّبی آؾکبضیؽ، اکؿیَض، ؾیلبؾیب اثَالتب،کطم ّبی قالة زاض، ) كبظهیس ّب قبهل رٍدُ ای

 ًوبتَدّبی -((VLMاؾتطًٍػیلَئیسؼ، تطیکَؾتطًٍػیلَؼ ٍ تَکؿَکبضاّب)ػبهل

، CLM)) كبظهیس ّب قبهل جٌؽ ّبی اًکیلَؾتَهب ٍ آًؿیٌبضیب ٍ ثًََؾتَهَم) ػَاهل رٍدُ ای

 الگَقیالؾکبضیؽ،

) كبظهیس ًوبتَدّبی رٍدّبی -یؽ گبلیٌبضٍم، ؾیٌگبهَؼ(ّتطاک  ثبیلیؽ آؾکبضیؽ، آًیعاکیؽ،

 ّب قبهل جٌؽ ّبی گٌبتَؾتَهب، تالظیب، اظٍكبگَؾتَهَم ٍ تطًی زًؽ زهیٌَتَؼ ٍ

 ًوبتَدّبی -آكبظهیس ّب قبهل جٌؽ ّبی تطیکَؾلبل، تطیكیٌال ٍ کبپیالضیب ٍزیَکتَكیوب ضًبلِ(

ی، ثطٍگیب تیوَضی، اًٍکَؾطکب ٍلٍَلَؼ، ) قبهل ٍقطضیب ثٌکطٍكتی، ثطٍگیب هبالیخًَی ٍ ببفتی

آکبًتَسفبال، ًوبتَهَرفب ٍ  -لَآلَآ،هبًؿًَال اؾتطپتَؾطکب، هبًؿًَال پطؾتٌؽ ٍ اٍظاضزی(

 ) قبهل جٌؽ ّبی هبکطاکبًتَضیٌکَؼ ٍپٌتبستَهیذا

 هًَیلی كَضهیؽ، ًوبتَهَضكب ٍ پٌتبؾتَهیساّب قبهل آضهیلیلط)پطٍؾلبلَؼ( ٍ لیٌگَالتب(

 سستَدّب

کلیبتی اظ ؾؿتَزّب ٍ ؾَزٍكیلیسُ ّب قبهل زیلیلَثَتطیَم التَم ٍ اؾپیطٍهتطا ) 

 سستَدّب -هبًؿًَی(

 ) قبهل تٌیب ؾبغیٌبتب، ؾَلیَم،

 -هَلتی ؾپؽ، ّبیوٌَلپیؽ ًبًب ٍ ّبیوٌَلپیؽ زیویٌَتب ٍ زیپلیسیَم کٌیٌیَم(

) تٌیب اکیٌَکَکَؼ ّب )گطاًَلَظٍؼ، هَلتی لَکَالضیؽ، ٍگلی، سستَدّب

 لیگبضتَؼ، قیکَئیکَؼ( ٍ کطم ّبی ًَاضی ًبقبیغ زض اًؿبى(ا

 ترهبتَدّبی

) تطهبتَزّبی کجسی قبهل كبؾیَال، زیکطٍؾَلیَم، کبذی ٍ ریَی

 کلًََضکیؽ، اپیؿتَضکیؽ

) كلیٌئَؼ ٍ ٍیَُ ضیٌی ( ٍ تطهبتَزّبی ضیَی قبهل پبضاگًَیوَؼ ٍ 

 ترهبتَدّبی -تطٍگلَتطهب)ًبًَكیتَؼ( ؾبلویي کَال(

) تطهبتَزّبی ضٍزُ ای قبهل كبؾیَلَپؿیؽ، ّتطٍكیؽ، هتبگًَیوَؼ، ایرٍدُ 

كبؾیَلَئیسؼ هگٌب ٍ اکیٌَؾتَهب) ضٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ گبؾتطٍ زیؿکَئیسؼ 

) قیؿتَظٍهبّب قبهل هبًؿًَی، غاپًَیکَم، ترهبتَدّبی خًَی -َّهیٌیؽ(

یالضظیب ٍ تطهبتَز ّبی ّوبتَثیَم، هکًَگی، ایٌتطکبالتَم، اٍضًیتَثیالضظیب ٍ تطیکَث

 ًبقبیغ زض اًؿبى(
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 زٍم هطبلت

ّب ـ Tcellثِ  Agی  ّب ـ کوپلکؽ ؾبظگبضی ًؿجی اصلی ـ پطزاظـ ٍ اضائِ ثبزی غًْب ٍ آًتی آًتی

 . Tcellٍ هَلکَلْبی کوکی  Agّبی  پصیطًسُ

 ایوٌیّبی ؾیؿتن  ٍیػیگی ّبی ؾلَلْب ٍ ثبكت

ـ كؼبل قسى  Tcellـ كؼبل قسى  Agی  ثلَؽ لٌلَؾیتی ٍ ثطٍظ غًْبی پصیطًسُ

Bcell  ّب ٍ تَلیسAg ّب ـ ایوٌی شاتی ـ  ـ تحول ایوًََلَغیک ؾبیتَکبیي

 ّبی اجطایی ایوٌی ؾلَلی ٍ ایوٌی ّوَضال . هکبًیؿن

ـ اظزیبز  ایوًََلَغی پیًَس ـ ایوٌی زض ثطاثط تَهَضّب ـ ثیوبضیْبی پبؾرْبی ایوٌی

حؿبؾیت ٍ ذَز ایوٌی ـ اظزیبز حؿبؾیت ظٍزضؼ ـ کوجَزّبی ایوٌی هبزضظازی ٍ 

 اکتؿبثی
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 زیست سلَلی 

 

 

 ٪05جبهغ 

 زٍم
 

 فصل اٍل: سبختبر غشبی زیستی ٍ ًقل ٍ اًتقبالت غشبیی

تطکیجبت پطٍتئیٌی ٍ ؿكبّبی ظیؿتی:  -ؿكبّبی ظیؿتی)تطکیجبت لیپیسی ٍ ؾبظهبى یبثی ؾبذتبضی -1

كؿلَلیپیس ّب، اؾلٌگَلیپیس ّب ٍ کلؿتطٍل: ؾٌتع ٍ حطکت زاذل ؾلَلی -ػولکطزّبی پبیِ ای

 ) 

پوپ ّبی  -اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اظ ذالل ؿكب)هطٍض کلی ثط اًتقبالت ؿكبیی -2

پتبًؿیل کبًبل ّبی یًَی ثسٍى زضیچِ ٍ  -اًتقبل زٌّسُ ّبی پطٍتئیٌی -ATPهصطف کٌٌسُ 

 اؾتطاحت ؿكب(

 فصل دٍم: سبزهبى دّی ٍ حرکت سلَلی

 هسیرّبی پیبم رسبًی سلَلی فصل پٌجن:

اجعای  -پبؾد ّبی ؾطیغ ٍ کَتبُ هست)اظ پیبم ذبضج ؾلَلی تب پبؾد ؾلَلی -1

اجعا ػوَهی  -ثِ قست هحبكظت قسُ اظ هؿیطّبی اًتقبل پیبم زاذل ؾلَلی

تٌظین کبًبل ّبی یًَی  -پطٍتئیي ّب -Gؾیؿتن ّبی گیطًسُ ای جلت قسُ ثب 

تبثیط گیطًسُ ّبی جلت  -تئیي ّبپطٍ -Gتَؾط گیطًسُ ّبی جلت قسُ ثب 

گیطًسُ  -پطٍتئیي ّب ثط ضٍی هْبض یب كؼبل ؾبظی آزًیلیل ؾیکالظ -Gقسُ ثب 

 - Cپطٍتئیي ّب ٍ كؼبل ؾبظی آًعین كؿلَلیپبظ  -Gّبی جلت قسُ ثب 

 پبؾد ّبی ّوبٌّگ کٌٌسُ ؾلَل ّب ثب اثطات هحیطی(
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هیکطٍتَثَل ّب - ؾبظهبى زّی ٍ حطکت ؾلَلی)هیکطٍكیالهٌت ّب -1

كیالهٌت ّبی  - 

 اتصبالت ؾلَلی ٍ اًؿجبهبت ثبكتی( -حس ٍاؾط

 یببی پرٍتئیي ّب در داخل سلَل فصل سَم: هکبى

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

اضؾبل پطٍتئیي ّبی  -پطٍتئیي ّبی کلطٍپالؾتی -اًتقبل تطاؿكبیی)اضؾبل پطٍتئیي ثِ هیتَکٌسضی -2

 پطاکؿی ظٍهی(

 -ی آًسٍپالؾوی اًتقبل ٍظیکَلی) هؿیط تطقحی() ؾٌتع پطٍتئیي ٍ اًتقبل اظ ططیق ؿكب ثِ قجکِ -3

هکبًیؿن  -ی آًسٍپالؾوی ّب زض لَلي قجکِ ٍتئیي ّب ٍ تضویي کیلیت آىتبذَضزى ٍ تـییط پط

ّسایت پطٍتئیي ّبی ؿكبیی ٍ  -اًسٍؾتیَظ ثب ٍاؾطِ ی گیطًسُ -هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍظیکَلی

 هَاز ؾیتَظٍلی ثِ ؾَی لیعٍظٍم(

 

 فصل چْبرم: اًرژتیک سلَلی

یساؾیَى َّاظی پیطٍات ٍ تَلیس : اکؿIIهطحلِ  -: گلیکَلیعIاکؿیساؾیَى َّاظی)هطحلِ  -1

ی  هطحلِ -: ظًجیطُ اًتقبل الکتطٍىIIIی  هطحلِ -حس ٍاؾط ّبی اًطغی زض ؾیکل کطثؽ

IV:  ِی پطٍتًَی ٍ تَلیس  ًیطٍ هحطکATP) 

 CO2هتبثَلیؿن  -ّب آًبلیع هَلکَلی كتَؾیؿتن -ی ًَض ّبی جصة کٌٌسُ كتَؾٌتع زض گیطًسُ (كتَ ؾٌتع

 زض كتَؾٌتط(

گیطًسُ ّبی  پبؾد ّبی طَالًی هست ثب تبثیط ثط تـییط ثیبى غى ّب)

TGFβ  كؼبل ؾبظی هؿتقین ٍSmad گیطًسُ ّبی ؾیتَکیٌی ٍ هؿیط  - ّب

JAK/STAT-  ( گیطًسُ ّبی تیطٍظیي کیٌبظیRTK)-  كؼبل ؾبظی هؿیط ّبی

Ras  ٍMAP گیطًسُ ّبی جلت  -كؿلَ ایٌَظیتیسّب زض ًقف ًبقلیي پیبم -کیٌبظ

ٍ ضّب ؾبظی كبکتَض  Wntپیبم ضؾبًی هؿیط  -پطٍتئیي ّبی هًََهطی -Gقًَسُ ثب 

پیبم ضؾبًی هؿیط ّجَْگ، اظ ثیي  -ّبی ضًٍَیؿی اظ کوپلکؽ پطٍتئیي ؾیتَظٍلی

زض اثط  NFκBكؼبل ؾبظی كبکتَض ضًٍَیؿی  -ثطًسُ ؾطکَة غى ّبی ّسف

 هؿیط ّبی پیبم ضؾبًی هؿتلعم ثطـ زض پطٍتئیي( -تجعیِ پطٍتئیي هْبض کٌٌسُ

 سرطبىفصل ششن: تٌظین چرخِ سلَلی، آپَپتَز ٍ 

کٌتطل  -چطذِ ؾلَلی ٍ کٌتطل آى)هطٍضی ثط ٍقبیغ چطذِ ؾلَلی -1

 هیَظ) ًَع ذبصی اظ تقؿین ؾلَلی(( -چطذِ ؾلَلی

هطگ ؾلَلی ٍ تٌظین آى)هؿیط زاذل ؾلَلی آپَپتَظ) هؿیط  -2

هطگ ؾلَلی) هؿیط ذبضج ؾلَلی( اظ  - هیتَکٌسضیبیی(

 ططیق كؼبل قسى کبؾپبظّب(

 ؾططبى

زیست 

 هَلکَلی
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 زٍم

 

 DNAكصل اٍل: ؾبذتوبى 

 -هبزُ ٍضاثتی یب اؾیسّبی ًَکلئیک -زض ظیؿت قٌبؾی هَلکَلی اصل ثٌیبزی -غًَم)تؼطیق غى

 ؾبذتبض اؾیسّبی ًَکلئیک( -تَتَهطیعاؾیَى ثبظّبی آلی -اتصبل كؿلَزی اؾتط

 كصل زٍم: ّوبًٌسؾبظی

ّوبًٌس ؾبظی زض  -ؾبظی زض یَکبضیَت ٍ پطٍکبضیَت ّب)جبیگبُ آؿبظ ّوبًٌس  DNAّوبًٌس ؾبظی

 -ّوبًٌس ؾبظی زض هیتَکٌسضی -ّوبًٌس ؾبظی زض یَکبضیَت ّب -آًعین ّلیکبظ -پطٍکبضیَت ّب

 DNAّوبًٌس ؾبظی زض ثبکتطیَكبغّبی  -(Rolling Circleّوبًٌسؾبظی ثِ ضٍـ زایطُ ؿلتبى )

ؾیؿتن ّبی   -جْف -ؾبظی کطٍهبتیي ّوبًٌس -زاض DNAّوبًٌس ؾبظی زض ٍیطٍؼ ّبی  -زاض

 تطهین(

 ٍ ًؿرِ ثطزاضی( RNAكصل ؾَم: ثرف اٍل)ؾبذتوبى 

ًؿرِ ثطزاضی زض  -RNAاًَاع  -DNA ٍRNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNA)ؾبذتوبى 

تکثیط ٍیطٍؼ ّبی  -كبغّب RNAتکثیط  -ًؿرِ ثطزاضی زض یَکبضیَت ّب -پطٍکبضیَت ّب

RNA بی تکثیط ٍیطٍؼ ّ -زاض تک ضقتِ ایRNA هْبض کٌٌسُ ّب ٍ آًتی  -زاض زٍ ضقتِ ای

 ثیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌسُ اظ ًؿرِ ثطزاضی(

 كصل چْبضم: پطٍتئیي ؾبظی ٍ تـییطات پؽ اظ آى

ؾبذتوبى ٍ ػول  -ٍ ؾٌتع پطٍتئیي))ضیجَظٍم )هبقیي ؾٌتع پطٍتئیي( RNAتطجوِ 

tRNA- mRNA آهیٌَ اؾیل  -کس غًتیکی ٍ تٌَع آى -ثبلؾtRNA ؾٌتتبظ- 

هطاحل هرتلق پطٍتئیي ؾبظی زض پطٍکبضیَت  -ٍ اؾیسّبی آهیٌِ tRNAاتصبل 

 -پطٍتئیي ؾبظی زض یَکبضیَت ّب -تبهیي اًطغی هَضز ًیبظ ثطای پطٍتئیي ؾبظی -ّب

ب ثط پطٍتئیي تأثیط آًتی ثیَتیک ّ -پطٍتئیي ؾبظی زض هیتَکٌسضی ٍ کلطٍپالؾت

 تـییطات ٍ اًتقبل پطٍتئیي ّب( -ؾبظی

 كصل پٌجن: هجبًی هٌْسؾی غًتیک

هْن تطیي آًعین  -DNAتَالی یبثی  -DNA  ٍRNAهٌْسؾی غًتیک)ترلیص 

 -کتبثربًِ غًَهی -DNAکلَى ؾبظی  -ّبی هَضز اؾتلبزُ زض هٌْسؾی غًتیک

 (PCR -هطبلؼِ هکبى غى -قٌبؾبگط یب پطٍة
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 :مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان

   90630006396و  66090966 -  66090966 -تهران 

 96610610916-الهیجان      96666666990-رشت 

 كصل ؾَم: ثرف زٍم)تـییطات پؽ اظ ضًٍَیؿی(

ًقف  -RNAپطزاظـ  -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى RNAتـییطات پؽ اظ ضًٍَیؿی)ٍیػگی ّبی 

 RNAتکبهل  -زض پطٍکبضیَت ّب RNAتکبهل  -RNAپبیساضی  -ایٌتطٍى ّب زض ؾبذتبض غى ّب

ًحَُ تَلیس ٍ هکبًیؿن ػول  -ّب micro RNAًحَُ تَلیس ٍ چگًَگی ػول  -زض یَکبضیَت ّب(

Interference RNA- غى ّبی کبشة 

 

 

 زتان
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 زٍم هطبلت

 1-ایٌتط اکكي

Developingؾطح هقسهبتی 

 2-ایٌتط اکكي

Developing ؾطح هتَؾط 

 ،تبكل  3-ایٌتط اکكي

Developingِؾطح پیكطكت 

ESM1  ـESM2 
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