
  www.nokhbegaan.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آزمون مرحله 7  
پزشکی مولکولیی دکتر  

97-96  



  www.nokhbegaan.com  

مرحله آزمون   7   

 نام درس

 

%اول مطالب(52)آزمون اول   

2/9/92  

%دوم 52آزمون دوم)

 مطالب(

3/01/92  

 آزمون سوم

0/00/92  

آزمون 

%سوم 52چهارم)

 مطالب( 

6/05/92  

%چهارم 52)آزمون پنجم 

 مطالب(

52/05/92  

ششمآزمون   

01/0/96  

آزمون 

 هفتم

1/5/96  

 عضله سلول ،  فیزیولوژی
قلب و گردش خون ، سلول های 

 خونی ، کلیه

%05جامع   
های اول و دوم( )مرورآزمون  

 %055جامع  %055امع ج غدد ، گوارش تنفس ، اعصاب

 ژنتیک

احتماالت ) تولید گامت ، نسبتهای ژنوتیپی و 

هاردی واردنبرگ ، فراوانی  فنوتیپی ، قانون

ها( ژنتیک مولکولی ) ساختمان و  ها و ژن الل

DNAهمانندسازی  هسته و میتوکندری،چرخه  

 سلولی(

انواع شجره ،رابطه های خویشاوندی 

،ضریب هم خونی،قانون شارگاف 

پردازش  ،سنتز و RNA ،انواع  

وموزوم و اختالالت کروموزومیکر  

%05جامع   
های اول و دوم( )مرورآزمون  

 سرطان و ژنتیک پزشکی

مورد  اپیستازی ،)مفاهیم ،آنزیمهای

 casmid,plasmid,cDNAاستفاده ، 

,vectors 

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 بیوشیمی

آب و   ph و تعادل اسید و باز، ساختمان  

اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم 

اسید های آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، 

 ساختمان و متابولیسم هم

ساختمان کربوهیدرات ها، 

متابولیسم کربوهیدرات ها، 

ویتامین ها و مواد معدنی، 

 بیوانرژتیک

%05جامع   
های اول و دوم( )مرورآزمون  

لیپید ها و ساختمان 

غشاهای زیستی، 

متابولیسم لیپید ها، 

هورمون ها و مسیرهای 

 انتقال پیام

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، 

متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، 

بیولوژی مولکولی، بیوشیمی 

سرطان، روش های بیوشیمی و 

 بیولوژی مولکولی، بیوشیمی بالینی

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

و سلولی 

 مولکولی

)فصل اول(سلول،بیوشیمی سلول و روش 

های مطالعه سلولها، )فصل دوم( اندامک های 

سلولی شامل شبکه آندوپالسمی،گلژی 

،لیزوزوم ـ میکروبایما،میتوکندری 

 وکلروپالست (.

فصل سوم ـ غشاء و ماتریکس خارج 

سلولی و انواع انتقاالت سلولی ، 

 فصل چهارم اسکلت سلولی

%05جامع   
های اول و دوم( )مرورآزمون  

فصل پنجم،هسته و هستک 

و تقسیم سلولی و ژنوم ، 

ـ DNAفصل ششم ، 

DNAهمانندسازی   و  

 ترمیم.

RNA   فصل هفتم ، ـ ترانس کریبشن و  

پیرایش ، فصل هشتم ، پروتئین سازی و 

تغییرات پس از ترجمه ، فصل نهم ، 

 تنظیم های ژن .

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 
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 میکروب

کلیات میکروبیولوژی،شکل و ساختمان 

باکتری ، متابولیسم،رشد و کنترل رشد 

میکروارگانیسم ها،میکروب محیطی،میکروب 

کاربردی،میکروب صنعتی و غذایی،ژنتیک 

 پرکاریوتها

باکتریها،فلور نرمال 

 باکتریایی،آنتی بیوتیکها
%05جامع   

های اول و دوم( )مرورآزمون  

قارچ 

شناسی،پروتوزئولوژی،ایمن

 ولوژی

 ویروسها
 
 %055جامع 

 
جامع 

055% 

 ایمنولوژی

ها ـ کمپلکس سازگاری  بادی ژنها و آنتی آنتی

به  Agی  نسجی اصلی ـ پردازش و ارائه

Tcellهای  ها ـ پذیرندهAg  و مولکولهای

 . Tcellکمکی 

 
ویژیگی های سلولها و 

های سیستم ایمنی بافت  

%05جامع   

های اول و دوم( )مرورآزمون  

بلوغ لنفوسیتی و بروز 

ی  ژنهای پذیرنده Ag ـ  

Tcellفعال شدن  ـ فعال  

Bcellشدن  ها و تولید   Ag 

ـ تحمل ایمونولوژیک 

ها ـ ایمنی ذاتی ـ  سایتوکاین

های اجرایی ایمنی  مکانیسم

 سلولی و ایمنی همورال .

ایمونولوژی پیوند ـ ایمنی در 

رها ـ بیماریهای پاسخهای برابر تومو

ایمنی ـ ازدیاد حساسیت و خود ایمنی ـ 

ازدیاد حساسیت زودرس ـ کمبودهای 

 ایمنی مادرزادی و اکتسابی .

 

 
 %055جامع 

 
جامع 

055% 


