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 %اول هطبلب(52آزهون اول )

3/9/93 

 %دوم هطبلب(52آزهون دوم)

1/11/93 

 آزهون سوم

59/11/93 

 %سوم هطبلب( 52آزهون چهبرم)

54/11/93 

%چهبرم 52آزهون پنجن )

 هطبلب(

52/15/93 

 آزهون ششن

14/1/94 

 آزهون هفتن

11/5/94 

 ایمنولوژی

ّبـکوپلکغػبصگبسیثبدیطًْبٍآًتیآًتی

ثAgِیًؼجیاصلیـپشداصؽٍاسائِ

TcellُّبیّبـپزیشًذAgٍهَلکَلْبی

.Tcellکوکی

 

 
ّبیػیؼتنّبیػلَلْبٍثبكتٍیظیگی

 ایوٌی

 %05جامع 

های  )مرورآزمون
 اول و دوم(

ـAgیثلَؽلٌلَػیتیٍثشٍصطًْبیپزیشًذُ

ّبٍتَلیذBcellـكؼبلؿذىTcellكؼبلؿذى

Agّبـایوٌیـتحولایوًََلَطیکػبیتَکبیي

ّبیاجشاییایوٌیػلَلیٍراتیـهکبًیؼن

ایوٌیّوَسال.

ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسثشاثش

تَهَسّبـثیوبسیْبیپبػخْبیایوٌیـ

اصدیبدحؼبػیتٍخَدایوٌیـاصدیبد

حؼبػیتصٍدسعـکوجَدّبیایوٌی

هبدسصادیٍاکتؼبثی.

 %055جامع 
 

 %055جامع 
 

صیؼت

ػلَلی

سبختبر غشبی زیستی فصل اول: 

 نتقبالت غشبییاو نقل و 

صیؼتی)تشکیجبتلیپیذیٍؿـبّبی-1

ػبختبسی یبثی ؿـبّبی-ػبصهبى

ٍ پشٍتئیٌی تشکیجبت صیؼتی:

ای پبیِ ّب،-ػولکشدّبی كؼلَلیپیذ

ٍ ػٌتض کلؼتشٍل: ٍ ّب اػلٌگَلیپیذ

(حشکتداخلػلَلی

ّبی-2 هلکَل ٍ ّب یَى اًتقبل

ثش کلی ؿـب)هشٍس خالل اص کَچک

ؿـبیی هصشف-اًتقبالت ّبی پوپ

 ّبی-ATPکٌٌذُ دٌّذُ اًتقبل

ثذٍى-پشٍتئیٌی یًَی ّبی کبًبل

دسیچٍِپتبًؼیلاػتشاحتؿـب(











فصل دوم: سبزهبن دهی و 

یببی پروتئین  فصل سوم: هکبن

 هب در داخل سلول

ثِ-1 گیت)اًتقبل طشیق اص اًتقبل

داخلٍخبسجّؼتِ(
 

پشٍتئیياًتقبلتشاؿـبیی)اسػبل-2

هیتَکٌذسی ّبیپشٍتئیي-ثِ

-کلشٍپالػتی ّبیپشٍتئیياسػبل

پشاکؼیصٍهی(

هؼیش-3 ٍصیکَلی) اًتقبل

ػٌتض اًتقبلاصپشٍتئیيتشؿحی() ٍ

ؿجکِ ثِ ؿـب یطشیق

تـییش-آًذٍپالػوی ٍ تبخَسدى

ٍتضویيکیلیتپشٍتئیي ّبآىّب

دس آًذٍپالػویؿجکِلَلي -ی

اًتقبالت ٍ ًقل هَلکَلی هکبًیؼن

ی-ٍصیکَلی ٍاػطِ ثب اًذٍػتیَص

-گیشًذُ ّبیپشٍتئیيّذایت

ػَی ثِ ػیتَصٍلی هَاد ٍ ؿـبیی

لیضٍصٍم(
 



 ٪05جبهغ

 مطالب اول

فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی 

 سلولی

کَتبُ -1 ٍ ػشیغ ّبی پبػخ

پبػخ تب ػلَلی خبسج پیبم هذت)اص

هحبكظت-ػلَلی ؿذت ثِ اجضای

داخل پیبم اًتقبل هؼیشّبی اص ؿذُ

ّبی-ػلَلی ػیؼتن ػوَهی اجضا

پشٍتئیي-Gگیشًذُایجلتؿذُثب

تَػط-ّب یًَی ّبی کبًبل تٌظین

 ثب ؿذُ جلت ّبی -Gگیشًذُ

ّبی-پشٍتئیيّب جلتتبثیشگیشًذُ

 ثب ثشسٍیهْبس-Gؿذُ پشٍتئیيّب

ػیکالص آدًیلیل ػبصی كؼبل -یب

 ثب ؿذُ جلت ّبی -Gگیشًذُ

آًضین ػبصی كؼبل ٍ ّب پشٍتئیي

ّبی-Cكؼلَلیپبص پبػخ

اثشات ثب ّب ػلَل کٌٌذُ ّوبٌّگ

هحیطی(

پبػخّبیطَالًیهذتثبتبثیشثش

گیشًذُّبیتـییشثیبىطىّب)

فصل ششن: تنظین چرخه 

 ز و سرطبنسلولی، آپوپتو

کٌتشل -1 ٍ ػلَلی چشخِ

چشخِ ٍقبیغ ثش آى)هشٍسی

ػلَلی-ػلَلی چشخِ -کٌتشل

تقؼین اص خبصی ًَع هیَص)

ػلَلی((
 

تٌظین -2 ٍ ػلَلی هشگ

داخلػلَلیآپَپتَص) آى)هؼیش

هشگ-هؼیشهیتَکٌذسیبیی(

اص ػلَلی( خبسج هؼیش ػلَلی)

کبػپبصّب( ؿذى كؼبل طشیق
 

ػشطبى-3

 %155جبهغ %155جبهغ



 حرکت سلولی

ػبصهبىدّیٍحشکت-1

اتصبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبكتی(-كیالهٌتّبیحذٍاػط-هیکشٍتَثَلّب-ػلَلی)هیکشٍكیالهٌتّب

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

اکؼیذاػیَى -1

هشحلِ-:گلیکَلیضIَّاصی)هشحلِ

IIٍَّاصیپیشٍات اکؼیذاػیَى :

دس اًشطی ّبی ٍاػط حذ تَلیذ

کشثغ هشحلِ-ػیکل :IIIی

الکتشٍى اًتقبل یهشحلِ-صًجیشُ

IV:ِهحشک ًٍیشٍ پشٍتًَی ی

(ATPتَلیذ

 

ّبیكتَػٌتضدسگیشًذُ(كتَػٌتض

آًبلیض-یًَسجزةکٌٌذُ

هتبثَلیؼن-ّبهَلکَلیكتَػیؼتن

CO2)دسكتَػٌتش

TGFβیهؼتقینٍكؼبلػبصSmad

گیشًذُّبیػیتَکیٌیٍ-ّب

گیشًذُّبی-JAK/STATهؼیش

كؼبل-(RTKتیشٍصیيکیٌبصی)

RasٍMAPػبصیهؼیشّبی

كؼلَایٌَصیتیذّبدسًقؾ-کیٌبص

گیشًذُّبیجلتؿًَذُ-ًبقلیيپیبم

پیبم-پشٍتئیيّبیهًََهشی-Gثب

ٍسّبػبصیكبکتَسWntسػبًیهؼیش

ّبیسًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیي

پیبمسػبًیهؼیشّجَْگ،-ػیتَصٍلی

-اصثیيثشًذُػشکَةطىّبیّذف

NFκBكؼبلػبصیكبکتَسسًٍَیؼی

-دساثشتجضیِپشٍتئیيهْبسکٌٌذُ

هؼیشّبیپیبمسػبًیهؼتلضمثشؽدس

پشٍتئیي(

زیست 

 هولکولی

 DNAكصلاٍل:ػبختوبى

طى)طًَم ثٌیبدی-تؼشیق دس اصل

ٍساثتی-صیؼتؿٌبػیهَلکَلی هبدُ

اتصبلكؼلَدی-یباػیذّبیًَکلئیک

آلی-اػتش ثبصّبی -تَتَهشیضاػیَى

 (ػبختبساػیذّبیًَکلئیک

كصلدٍم:ّوبًٌذػبصی

ػبصی آؿبص) DNAّوبًٌذ جبیگبُ

 ٍّوبًٌذ یَکبسیَت دس ػبصی

ّب دس-پشٍکبسیَت ػبصی ّوبًٌذ

ّوبًٌذ-آًضینّلیکبص-پشٍکبسیَتّب

ّوبًٌذػبصی-ػبصیدسیَکبسیَتّب

هیتَکٌذسی ّوبًٌذػبصیثِسٍؽ-دس

( ؿلتبى -(Rolling Circleدایشُ

)ػبختوبىثخؾاٍلكصلػَم:

RNA)ًٍؼخِثشداسی

( ّبی-RNAػبختوبى تلبٍت

 اًَاع-DNAٍRNAهیبى

RNA-دس ثشداسی ًؼخِ

ثشداسیدس-پشٍکبسیَتّب ًؼخِ

ّب -یَکبسیَت RNAتکثیش

RNAتکثیشٍیشٍعّبی-كبطّب

ای تکسؿتِ ٍیشٍع-داس تکثیش

هْبس-داسدٍسؿتِایRNAّبی

ّب ثیَتیک آًتی ٍ ّب کٌٌذُ

(هوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِثشداسی

تـییشات)ثخؾدٍمكصلػَم:

(پغاصسًٍَیؼی

 ٪05جبهغ

مطالب اول

كصلچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتـییشات

پغاصآى

 ػٌتضRNAتشجوِ ٍ

ػٌتض))پشٍتئیي )هبؿیي سیجَصٍم

 -tRNAػبختوبىٍػول-پشٍتئیي(

mRNAتٌَع-ثبلؾ ٍ طًتیکی کذ

-آى اػیل -ػٌتتبصtRNAآهیٌَ

 آهیtRNAٌِاتصبل اػیذّبی ٍ-

دس ػبصی پشٍتئیي هختلق هشاحل

تبهیياًشطیهَسدًیبص-پشٍکبسیَتّب

ػبصی پشٍتئیي ػبصی-ثشای پشٍتئیي

یَکبسیَتّب دس-دس ػبصی پشٍتئیي

تأثیشآًتی-شٍپالػتهیتَکٌذسیٍکل

تـییشات-ثیَتیکّبثشپشٍتئیيػبصی

كصلپٌجن:هجبًیهٌْذػی

طًتیک

طًتیک تخلیص)هٌْذػی

DNA ٍRNA-یبثی تَالی

DNA-ّبی آًضین تشیي هْن

هٌْذػی دس اػتلبدُ هَسد

-طًتیک ػبصی -DNAکلَى

طًَهی یب-کتبثخبًِ ؿٌبػبگش

طى-پشٍة هکبى  -هطبلؼِ

PCR)

 

%155جبهغ%155جبهغ



 
 99670006796- 66990968و   66990966 –تهران    :نخبگان آموزشی خذمات تخصصی مرکس

 966-20620926 -الهیجان     966-66668990 -رشت

ثبکتشیَكبطّبی دس ػبصی ّوبًٌذ

DNAّوبًٌذػبصیدسٍیشٍع-داس

 ػبصی ّوبًٌذ-داسDNAّبی

ّبی-جْؾ-کشٍهبتیي ػیؼتن

(تشهین

 

سًٍَیؼی اص پغ ٍیظگی)تـییشات

 تکبهلRNAّبی ًحَُ ٍ اٍلیِ

-آى ًقؾ-RNAپشداصؽ

ّب طى ػبختبس دس ّب -ایٌتشٍى

 ت-RNAپبیذاسی RNAکبهل

RNAتکبهل-دسپشٍکبسیَتّب

یَکبسیَتّب ٍ-(دس تَلیذ ًحَُ

 ػول micro RNAچگًَگی

ػول-ّب هکبًیؼن ٍ تَلیذ ًحَُ

InterferenceRNA-طىّبی

کبرة

(ٍاًتقبلپشٍتئیيّب

 

استعداد 

 تحصیلی
هْبستاػتذاللهٌطقیهْبستدسکهطلت

%05جبهغ

اٍلهطبلت
 %155جبهغ %155جبهغهْبستّبیکویهْبستْبیتحلیلی


