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

  

 آزمون مرحله 7
دکتری بیولوژی تولید مثل رشته  

97-96 
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 مرحله آزمون   7

 نام درس

 

 %اول مطالب(52آزمون اول )

2/9/92 

 %دوم مطالب(52آزمون دوم)

3/01/92 

 آزمون سوم

0/00/92 

%سوم 52آزمون چهارم)

 مطالب( 

6/05/92 

%چهارم 52آزمون پنجم )

 مطالب(

52/05/92 

 ششمآزمون 

01/0/96 

 هفتمآزمون 

1/5/96 

آناتومی 

 لگن و پرینه

رباط  تا استخوانهای لگناز 

 های دیواره لگن

 Pelvicدیافراگم لگنی ) از 

Diaphragm)  الیاف آوران  تا

 احشایی

 

 ٪05 جامع

 اول

اعصاب اتونومیک لگن 

(Autonomic Nerves) 

کیسه های منوی  تا 

(Sminal Vesicle) 

غده پروستات 

Prostate Gland 
تخلیه لنفاوی لگن  تا 

(Lymphatic 

Drainage of 

Pelvis) 

 % 055جامع  % 055جامع 

 بافت
بافت پوششی، بافت همبند،  سلول،

 غضروف، استخوان

بافت عصبی، خون،گردش خون، بافت 

 عضالنی، دستگاه ایمنی

 

 ٪05 جامع

 اول

پوست، گوارش، 

کبدوپانکراس، تنفس، دستگاه 

 ادرای

سیستم آندوکرین، دستگاه 

تناسلی زن و مرد، چشم و 

 گوش

 

 % 055جامع 

 

 % 055جامع 

زیست 

سلولی و 

 مولکولی

ساختمان ماکرومولکولها ، چرخه 

،  DNAسلولی و همانند سازی 

 غشاهای ابتدایی و لیزوزوم ها(

غشای سیتو پالسمی، شبکه اندو پالسمی، 

 splicingساختار ژن ، رونویسی و 

 

 

 ٪05 جامع

 اول

کراسینگ اور ، تداخل و 

ضریب انطباق ،ژنتیک مگس 

 سرکه و ژنتیک باکتری ها

DNA finger printing 
,RFLP,in situ 

hybridization,PCR  و

 DNAروش های سنتز 

هسته مییتوکندری تنظیم 

 بیان ژن و تمایز سلولی
 % 055جامع  % 055جامع 

 

 جنین

فصل دوم :  -گامتوژنزفصل اول: 

:  فصل سوم -اولین هفته رشد و نمو

فصل  چهارم  -هفته دوم رشد ونمو

فصل پنجم  -هفته سوم رشد و نمو :

فصل هفتم :  -ماه سوم تا تولدفصل ششم : 

ناهنجاری های مادرزادی و تشخیص قبل از 

بخش دوم : جنین شناسی  -تولد

 -دستگاه اسکلتیاختصاصی: فصل هشتم : 

 %05جامع 

 اول مطالب

دستگاه قلبی و فصل یازدهم : 

فصل دوازدهم :  -عروقی

فصل سیزدهم :  -دستگاه تنفسی

فصل  -دستگاه گوارش

سر فصل پانزدهم : 

: فصل شانزدهم  -وگردن

 -دستگاه عصبی مرکزی

 -گوشفصل هفدهم : 

 % 055جامع  % 055جامع 
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   90630006396و  66090966 -  66090966 -  تهران        مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان  96666666990-رشت

فصل دهم :  -دستگاه عضالنی فصل نهم : رویانیدوره : 

 حفرات بدن

دستگاه ادراری و چهاردهم : 

 تناسلی

 -چشمفصل هجدهم : 

دستگاه فصل نوزدهم : 

 پوششی

 ایمنولوژی

ها ـ کمپلکس  بادی ژنها و آنتی آنتی

سازگاری نسجی اصلی ـ پردازش و 

های  ها ـ پذیرندهTcellبه  Agی  ارائه

Ag  و مولکولهای کمکیTcell . 

 

 های سیستم ایمنی ویژیگی های سلولها و بافت

 

 %05جامع 

 اول مطالب

بلوغ لنفوسیتی و بروز ژنهای 

 Tcellـ فعال شدن  Agی  پذیرنده

 Agها و تولید  Bcellـ فعال شدن 

ـ تحمل ایمونولوژیک 

ها ـ ایمنی ذاتی ـ  سایتوکاین

های اجرایی ایمنی سلولی  مکانیسم

 و ایمنی همورال .

ایمونولوژی پیوند ـ ایمنی در 

برابر تومورها ـ بیماریهای 

پاسخهای ایمنی ـ ازدیاد 

حساسیت و خود ایمنی ـ 

ازدیاد حساسیت زودرس ـ 

ایمنی مادرزادی و کمبودهای 

 اکتسابی .

 % 055جامع  % 055جامع 

فیزیولوژی 

 غدد

 غده -زیر درون غدد بر یا مقدمه

 پوتاالموسیه با آن رابطه و زیپوفیه

 هورمون -دیروئیت یها هورمون و دیروئیت غدد

 و ها دیکوئینرالوکورتیم ه،یکل فوق یها

 ها دیکوئیگلوکوکورت

 ٪05جامع 

 اول مطالب

 ابتید و گلوکاگن ن،یانسول

 د،یروئیپارات هورمون -یقند

 و میکلس سمیمتابول ن،یتونیکلس

 و استخوان ،D نیتامیو فسفات،

 دندانها

 یهورمون و یمثل دیتول اعمال

 -نئالیپ غدة عملکرد و مرد

 از پیش زنان فیزیولوژی

 های هورمون و حاملگی،

 -شیردهی و حاملگی -زنانه

 نوزاد و نیجن یولوژیزیف

 % 055جامع  % 055جامع 


