 7مرحله آزمون
رشته

دکتری توکسین های میکروبی

96-97

 7مرحله آزمون

نام درس

آزمون اول (%52اول مطالب)

آزمون دوم(%52دوم مطالب)

92/9/2

92/01/3

آب و  phو تعادل اسید و باز ،ساختمان
بیوشیمی

اسیدهای آمینه و پروتئین ها ،متابولیسم
اسید های آمینه و پروتئین ها ،آنزیم ها،
ساختمان و متابولیسم هم

زیست

سلول و بافت ،ماکرو ملكول ها و تقسیم

شناسی

سلول ،فتوسنتز

آزمون
سوم

آزمون چهارم(%52سوم مطالب)

ساختمان لیپید ها و غشاهای زیستی،

کربوهیدرات ها ،ویتامین ها و مواد معدنی،

جامع %05

بیوانرژتیک

اول مطالب

مطالب)

ششم

هفتم

92/05/52

96/0/01

96/5/1

92/05/6

92/00/0

ساختمان کربوهیدرات ها ،متابولیسم

آزمون پنجم (%52چهارم

آزمون

آزمون

متابولیسم لیپید ها ،هورمون ها و
مسیرهای انتقال پیام

ساختمان اسیدهای نوکلئیک،
متابولیسم اسیدهای نوکلئیک،
بیولوژی مولكولی ،بیوشیمی
سرطان ،روش های بیوشیمی و

جامع

جامع

% 055

% 055

بیولوژی مولكولی ،بیوشیمی بالینی
دستگاه ها و اندام ها

جامع ٪05
اول مطالب

تغذیه و متابولیسم-تولید مثل جنسی

وراثت،رده بندی موجودات زنده

جامع

جامع

% 055

% 055

کلیات میكروبیولوژی،شكل و ساختمان
باکتری  ،متابولیسم،رشد و کنترل رشد
میکروب

میكروارگانیسم ها،میكروب

باکتریها،فلور نرمال باکتریایی،آنتی بیوتیكها

محیطی،میكروب کاربردی،میكروب

جامع %05
اول مطالب

قارچ

ویروسها

شناسی،پروتوزئولوژی،ایمنولوژی

جامع

جامع

% 055

% 055

صنعتی و غذایی،ژنتیک پرکاریوتها
آنتیژنها و آنتیبادیها ـ کمپلكس
ایمنولوژی

سازگاری نسجی اصلی ـ پردازش و
ارائهی  Agبه Tcellها ـ پذیرندههای Ag
و مولكولهای کمكی . Tcell

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

ویژیگی های سلولها و بافتهای سیستم

جامع %05

ایمنی

اول مطالب

بلوغ لنفوسیتی و بروز ژنهای

ایمونولوژی پیوند ـ ایمنی در برابر

پذیرندهی  Agـ فعال شدن  Tcellـ

تومورها ـ بیماریهای پاسخهای

فعال شدن  Bcellها و تولید  Agـ

ایمنی ـ ازدیاد حساسیت و خود

جامع

جامع

تحمل ایمونولوژیک سایتوکاینها ـ

ایمنی ـ ازدیاد حساسیت زودرس ـ

% 055

% 055

ایمنی ذاتی ـ مكانیسمهای اجرایی

کمبودهای ایمنی مادرزادی و

ایمنی سلولی و ایمنی همورال .

اکتسابی .

تهران 66090966- 66090966 -و 90630006396

رشت96666666990-

الهیجان96620620926-

