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 7مرحله آزمون

نام درس

ایمنولوژی

بافت

آزمون اول (%52اول مطالب)

آزمون دوم(%52دوم مطالب)

آزمون سوم

92/9/2

92/01/3

92/00/0

بادیهاـکمپلکس
ژنهاوآنتی 


آنتی
سازگارینسجیاصلیـپردازشو
ارائهیAgبهTcellهاـ

ویژیگیهایسلولهاوبافتهایسیستمایمنی
پذیرندههایAgومولکولهای

کمکی.Tcell

سلول ،بافت پوششی ،بافت همبند،

بافت عصبی ،خون،گردش خون ،بافت

غضروف ،استخوان

عضالنی ،دستگاه ایمنی

جامع%05
اولمطالب

جامع ٪01
اول

آزمون چهارم(%52سوم

آزمون پنجم (%52چهارم

مطالب)

مطالب)

92/05/6

92/05/52

بلوغلنفوسیتیوبروزژنهای
ایمونولوژیپیوندـایمنیدر
پذیرندهیAgـفعالشدن

برابرتومورهاـبیماریهای
پاسخهایایمنیـازدیاد
TcellـفعالشدنBcellهاو
حساسیتوخودایمنیـ
تولیدAgـتحملایمونولوژیک
ازدیادحساسیتزودرسـ
سایتوکاینهاـایمنیذاتیـ

کمبودهایایمنیمادرزادیو
مکانیسمهایاجراییایمنی

اکتسابی.
سلولیوایمنیهمورال.
پوست ،گوارش،

سیستم آندوکرین ،دستگاه

کبدوپانکراس ،تنفس ،دستگاه

تناسلی زن و مرد ،چشم و

ادرای

گوش

آزمون ششم

آزمون هفتم

96/0/01

96/5/1

جامع % 011

جامع % 011

جامع % 011

جامع % 011

کراسینگ اور  ،تداخل و
زیست

ساختمان ماکرومولکولها  ،چرخه

سلولی و

سلولی و همانند سازی ، DNA

مولکولی

غشاهای ابتدایی و لیزوزوم ها)

ضریب انطباق ،ژنتیک مگس
غشای سیتو پالسمی ،شبکه اندو پالسمی،
ساختار ژن  ،رونویسی و splicing

جامع ٪01
اول

سرکه و ژنتیک باکتری ها
DNA finger printing
,RFLP,in situ
 hybridization,PCRو

هسته مییتوکندری تنظیم
بیان ژن و تمایز سلولی

جامع % 011

جامع % 011

روش های سنتز DNA

جنین

فصل اول :گامتوژنز -فصل دوم :

فصل ششم  :ماه سوم تا تولد -فصل هفتم :

اولین هفته رشد و نمو -فصل سوم :

ناهنجاری های مادرزادی و تشخیص قبل از

هفته دوم رشد ونمو -فصل چهارم

تولد -بخش دوم  :جنین شناسی

 :هفته سوم رشد و نمو -فصل پنجم

اختصاصی :فصل هشتم  :دستگاه اسکلتی-

 :دوره رویانی

فصل نهم  :دستگاه عضالنی -فصل دهم :
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جامع %01
اول مطالب

فصل یازدهم  :دستگاه قلبی و

فصل پانزدهم  :سر

عروقی -فصل دوازدهم :

وگردن -فصل شانزدهم :

دستگاه تنفسی -فصل سیزدهم :

دستگاه عصبی مرکزی-

دستگاه گوارش -فصل

فصل هفدهم  :گوش-

چهاردهم  :دستگاه ادراری و

فصل هجدهم  :چشم-

جامع % 011

جامع % 011

تناسلی

حفرات بدن

فصل نوزدهم  :دستگاه
پوششی

هماتولوژی

فصلاول(مورفولوژیگلبولهای
قرمز،اریتروپویز،هموگلوبین،هماتوکری
ت
فصلدوم(متابولیسمآهنوکمخونیفقر
آهن،اختالالتمربوطبهمتابولیسمغیرطبیعی
،ESRضدانعقادها،رنگآمیزی
ها،بررسیمغزاستخوان،اندکسهای آهن(پورفیری-هموکروماتوز-هموسیدروز)،کم
اریتروسیتی،شمارشدستیسلول خونیمگالوبالستیک،آپالزیها،کمخونیهای
همولیتیک،تاالسمی،هموگلوبینوپاتی
هایخونی،سلولهایبنیادیو
ها،اختالالتمتابولیک)
خونسازی،فاکتورهاینسخه
برداریوسایتوکینهایخونساز)


مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

جامع%05
اولمطالب

تهران  66090966 - 66090966 -و 90630006396

رشت96666666990-
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فصلچهارم(ساختمان
فصلسوم(گرانولوپوئز،اختالالت
پالکت،فعالیتوعملکرد
غیربدخیملکوسیتی،
پالکتها،عروقونقشآنهاو
 CML،MPN،CNL
بیماریهایعروق،بیماری
CLL
هایکمیپالکت،بیماری
ALL
هایکیفیپالکت،سیستم
AML
انعقاد،مهارکنندههای
دیسکرازیهایپالسماسل،لنفوم
انعقاد،سیستمفیبینولیتیک،
MPN/MDS،MDS
بیماریهایخونریزی
بدخیمیهایمیلوئیدلنفوئید
دهنده،بیماریهایترومبوز
همراهبا)EO
دهنده)

الهیجان96610610916-

جامع % 011

جامع % 011

