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 آزمونمرحله   7

 
 99670006796- 66990966و   66990966 –تهران    :نخبگان آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 966-20620926 -الهیجان     966-66666990 -رشت

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزمون اول 

2/9/92 

 %دوم مطالب(52آزمون دوم)

3/01/92 

 آزمون سوم

0/00/92 

 %سوم مطالب( 52آزمون چهارم)

6/05/92 

%چهارم 52)آزمون پنجم 

 مطالب(

52/05/92 

 ششمآزمون 

01/0/96 

 هفتمآزمون 

1/5/96 

 بیوشیمی

و تعادل اسید و باز، ساختمان  phآب و 

اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم 

اسید های آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، 

 ساختمان و متابولیسم هم

 

کربوهیدرات ها، متابولیسم ساختمان 

کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد 

 معدنی، بیوانرژتیک

 

 %05جامع 

های  )مرورآزمون
 اول و دوم(

ساختمان لیپید ها و غشاهای زیستی، 

متابولیسم لیپید ها، هورمون ها و مسیرهای 

 انتقال پیام

 

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، 

متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، 

ی مولكولی، بیوشیمی بیولوژ

سرطان، روش های بیوشیمی و 

 بیولوژی مولكولی، بیوشیمی بالینی

 
 %055جامع 

 

 
 %055جامع 

 

 ژنتیک

احتماالت ) تولید گامت ، نسبتهای ژنوتیپی 

هاردی واردنبرگ ،  و فنوتیپی ، قانون

ها( ژنتیک مولكولی )  ها و ژن فراوانی الل

هسته و  DNAساختمان و همانندسازی 

 میتوکندری،چرخه سلولی(

انواع شجره ،رابطه های خویشاوندی 

،ضریب هم خونی،قانون شارگاف 

،انواع  RNA،سنتز و پردازش 

 وموزوم و اختالالت کروموزومیکر

 %05جامع 

های  )مرورآزمون
 اول و دوم(

 سرطان و ژنتیک پزشكی

مورد  اپیستازی ،)مفاهیم ،آنزیمهای

استفاده ، 

casmid,plasmid,cDNA 
,vectors 

 

 %055جامع 
 

 

 %055جامع 
 

 ایمنولوژی

ها ـ کمپلكس سازگاری  بادی ژنها و آنتی آنتی

به  Agی  نسجی اصلی ـ پردازش و ارائه

Tcellهای  ها ـ پذیرندهAg  و مولكولهای

 . Tcellکمكی 

 

 
های سیستم  ویژیگی های سلولها و بافت

 ایمنی

 %05جامع 

های  )مرورآزمون
 اول و دوم(

ـ  Agی  بلوغ لنفوسیتی و بروز ژنهای پذیرنده

ها و تولید  Bcellـ فعال شدن  Tcellفعال شدن 

Ag ها ـ ایمنی  ـ تحمل ایمونولوژیک سایتوکاین

های اجرایی ایمنی سلولی و  ذاتی ـ مكانیسم

 ایمنی همورال .

ایمونولوژی پیوند ـ ایمنی در برابر 

تومورها ـ بیماریهای پاسخهای ایمنی ـ 

ازدیاد حساسیت و خود ایمنی ـ ازدیاد 

کمبودهای ایمنی حساسیت زودرس ـ 

 مادرزادی و اکتسابی .

 %055جامع 
 

 %055جامع 
 


