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 مرحله آزمون   7

 نام درس

 

 %اول هطالب(52)آزهوى اول 

3/9/93 

 %دوم هطالب(52آزهوى دوم)

1/11/93 

آزهوى 

 سوم

59/11/93 

 %سوم هطالب( 52آزهوى چهارم)

54/11/93 

%چهارم 52آزهوى پنجن )

 هطالب(

52/15/93 

 آزهوى ششن

14/1/94 

آزهوى 

 هفتن

11/5/94 

 باکتری

کلیات هیکشٍتیَلَطی،شکل ٍ ػاختواى 

تاکتشی ، هتاتَلیؼن،سشذ ٍ کٌتشل سشذ 

هیکشٍاسگاًیؼن ّا،هیکشٍب 

هحیطی،هیکشٍب کاستشدی،هیکشٍب 

 پشکاسیَتْاصٌعتی ٍ غزایی،طًتیک 

 تاکتشیْا،فلَس ًشهال تاکتشیایی،آًتی تیَتیکْا

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

قاسچ 

 شٌاػی،پشٍتَصئَلَطی،ایوٌَلَطی
 ٍیشٍػْا

 جاهع

 055 % 

 جاهع

 055 % 

 قارچ شناسی
: دٍم فصل -یپضشک یشٌاػ قاسچ هقذهات: اٍل فصل

 فصل -یقاسچ شثِ یّا یتاکتش اص حاصل یّا یواسیت

 یػطح یقاسچ یّا یواسیت: ػَم

: پٌجن فصل -یجلذ یقاسچ یّا یواسیت: چْاسم فصل

 subcutaneous) یجلذ شیص یقاسچ یّا یواسیت

mycosis) 

 %05جامع 

 اول مطالب

 فصل -ییاحشا یقاسچ یْایواسیت: ششن فصل

 سخ ًذست تِ کِ یقاسچ یّا یواسیت: ّفتن

 ذٌّذیه

 یّا قاسچ ٍ یقاسچ ػوَم: ّشتن فصل

 هَسد دس یًکات: ًْن فصل -صا يیتَکؼ

 آهادُ: دّن فصل -یقاسچ ضذ یداسٍّا

 یشگاّیآصها هشاحل اًجام ٍ ّا ًوًَِ یػاص

 جاهع

 055 % 

 جاهع

 055 % 

ویروس 

 شناسی

: دٍم فصل -ّا شٍعیٍ یکل اتیخصَص: اٍل فصل

 -یشٍػیٍ یّا یواسیت کٌتشل ٍ ییصا یواسیت ؼنیهکاً

 یّا یواسیت کٌتشل ٍ ییصا یواسیت ؼنیهکاً: دٍم فصل

: پٌجن فصل -ّا شٍعیٍ پاسٍ: چْاسم فصل -یشٍػیٍ

: ششن فصل -ّا شٍعیٍ َهایپَل ٍ ّا شٍعیٍ لَهایپاپ

 ّا شٍعیآدًٍَ

 پاکغ: ّشتن فصل -ّا شٍعیٍ ّشپغ: ّفتن فصل

 فصل -تیّپات هَلذ یّا شٍعیٍ: ًْن فصل -ّا شٍعیٍ

 ّا شٍعیکَسًاٍیپ: دّن

 %05جامع 

 اول مطالب

 ٍ ّا شٍعیٍ سٍتا ّا، شٍعیٍ سئَ: اصدّنی فصل

 یْایواسیت: دٍاصدّن فصل -ّا شٍعیٍ یؼیکال

 -جًَذگاى ٍ اىیتٌذپا تَػط هٌتقلِ یشٍػیٍ

 شٍعیٍ) ّا شٍعیٍ کؼَیاٍستَه: ضدّنیػ فصل

 (آًفلَاًضا یّا

 ٍ ّا شٍعیکؼٍَیپاساه: چْاسدّن فصل

 کشًٍا: پاًضدّن فصل -ػشخجِ شٍعیٍ

: شاًضدّن فصل -ّا شٍعیٍ( کَسًا)

 شٍعیتشًاٍ ٍ ّا شٍعیلٍَیف ّا، شٍعیساتذٍٍ

 یصا ػشطاى یّا شٍعیٍ: ّفذّن فصل -ّا

 شٍعیٍ یٍلٌت ذصیا: ّجذّن فصل -یاًؼاً

 یاًؼفالَپات) ّا َىیپش: ًَصدّن فصل -ّا

 (یهؼش شکل یاػفٌج

 جاهع

 055 % 

 جاهع

 055 % 

انگل 

شناسی)تک 

 یاخته(

 کلیات 

کلیبتی از مببحث تک یبختٍ )تک یاخته شناسی

شبمل اوتبمًبب )آمیب های گوارشی -( شىبظی

َبرتمبوی، دیعپبر،  َیعتًلیتیکب، کًلی، شیىصیًالیط،

 ي اوديلیمبکط وبوب مًشکًفعکی،

خبوًادٌ )آمیب های آزادزی -( یدامًبب بًتچلی 

یب ي آکبوتًمًبب ي خبوًادٌ ثببالمً آکبوتًمًبیدٌ شبمل

 مژه داران و -( يالکبمپًفیب يالکبمفیدٌ شبمل وگلریب ي

شبمل )تک یاخته های با طبقه بنذی نامشخص

 ببالوتیدیًم کلی ي

 ي  ًَمیىیط بالظتًظیط تیط

خبوًادٌ تریپبوًزيمبتیدٌ  )تاژک داران نسج و خون

خبوًادٌ  )تاژک داران نسج و خون -( لیشمبویبشبمل 

 ( تریپبوًزيمبتریپبوًزيمبتیدٌ شبمل 

 %05جامع 

 اول مطالب

 شاخه 

خبوًادٌ آیمریدٌ شبمل )اپی کمپلکسا

کًکعیدیبَبی ایسيظپًرابلی، ظیکلًظپًرا، 

 شاخه  -( کریپتًظپًریدیًم ي آیمریب

خبوًادٌ ظبرکًظیعتیدٌ  )اپی کمپلکسا

 شبمل

 ( ظبرکًظیط تیط ي تًکعًپالظمب

 شاخه 

خبوًادٌ پالظمًدیدٌ شبمل )اپی کمپلکسا

 شاخه  -( مبالریب

دٌ پیريپالظمیدٌ خبوًا )اپی کمپلکسا

 شبمل

 (بببسیب ي تیلریب

 جاهع

 055 % 

 جاهع

 055 % 



 

تاژک داران دستگاه گوارش  -( پىًمًظیط تیط

شبمل شیبردیب المبلیب، کیلًمبظتیکط معىیلی، دی )

 اوتبمًبب فراشیلیط، اوتريمًوبض ًَمیىیط ي

 ادراری –( رتريمًوبض ایىتعتیىبلیط

خبوًادٌ تریکًمًوبدیدٌ شبمل  )و تناسلی 

تىبکط، ًَمیىیط، ياشیىبلیط ي خبوًادٌ  تریکًمًوبض

 مًوًظرکًمًوبدیدٌ شبمل

 دی اوتبمًبب فراشیلیط ي

 ( َیعتًمًوبض ملٍ آگریدیط

انگل 

 شناسی)کرم(
ي  کلیبتی از کرم شىبظی )کلیات کرم شناسی

 (کلیبتی از ومبتًدَب

 نماتودهای

فبزمید َب شبمل جىط َبی آظکبریط،  )روده ای

اکعیًر، ظیفبظیب ابًالتب،کرم َبی قالة دار، 

اظتريوصیلًئیدض، تریکًظتريوصیلًض ي 

 نماتودهای -((VLMتًکعًکبراَب)عبمل

فبزمید َب شبمل جىط َبی اوکیلًظتًمب ي  )روده ای

، CLM)آوعیىبریب ي بًوًظتًمًم) عًامل 

 الگًشیالظکبریط،

َتراکیط گبلیىبريم،   آویساکیط،ببیلیط آظکبریط، 

فبزمید َب شبمل  )نماتودهای رودهای -(ظیىگبمًض

جىط َبی گىبتًظتًمب، تالزیب، ازيفبگًظتًمًم ي تروی 

 دوط دمیىًتًض ي

آفبزمید َب شبمل جىط َبی تریکًظفبل، تریشیىال ي 

 نماتودهای -(کبپیالریب يدیًکتًفیمب روبلٍ

تی، بريگیب مبالیی، شبمل يشرریب بىکريف )خونی و بافتی

بريگیب تیمًری، ايوکًظرکب يلًيلًض، لًآلًآ،مبوعًوال 

 -(اظترپتًظرکب، مبوعًوال پرظتىط ي ايزاردی

شبمل جىط  )پنتاستومیذا و آکانتوسفاال، نماتومورفا

 ي َبی مبکراکبوتًریىکًض

مًویلی فًرمیط، ومبتًمًرفب ي پىتبظتًمیداَب شبمل 

 (لیىگًالتبآرمیلیفر)پريظفبلًض( ي 

 %05جامع 

 اول مطالب

 سستودها

کلیبتی از ظعتًدَب ي ظًديفیلیدٌ َب شبمل  )

 -(مبوعًوی اظپیريمترا ي دیفیلًبًتریًم التًم

 سستودها

 شبمل تىیب ظبشیىبتب، ظًلیًم، )

َبیمىًلپیط َبیمىًلپیط وبوب ي ، مًلتی ظپط

 )سستودها -(دیمیىًتب ي دیپلیدیًم کىیىیًم

تىیب اکیىًکًکًض َب )گراوًلًزيض، مًلتی 

لًکًالریط، يگلی، الیگبرتًض، شیکًئیکًض( 

 (کرم َبی وًاری وبشبیع در اوعبني 

 یترماتودها

ترمبتًدَبی کبدی شبمل  )کبذی و ریوی

فبظیًال، دیکريظًلیًم، کلًوًرکیط، 

 اپیعتًرکیط

) فلیىئًض ي يیًٌ ریىی ( ي ترمبتًدَبی 

پبراگًویمًض ي ریًی شبمل 

 -(تريگلًترمب)وبوًفیتًض( ظبلمیه کًال

 یترماتودها

ترمبتًدَبی ريدٌ ای شبمل  )روده ای

فبظیًلًپعیط، َتريفیط، متبگًویمًض، 

فبظیًلًئیدض مگىب ي اکیىًظتًمب) ريالًتًم ي 

ایلًکبوًم ( ي گبظتري دیعکًئیدض 

 )ی خونیترماتودها -(ًَمیىیط

پًویکًم، شیعتًزيمبَب شبمل مبوعًوی، شا

َمبتًبیًم، مکًوگی، ایىترکبالتًم، 

ايرویتًبیالرزیب ي تریکًبیالرزیب ي ترمبتًد َبی 

 (وبشبیع در اوعبن

 جاهع

 055 % 

 جاهع

 055 % 

 ایونولوژی

ّا ـ کوپلکغ  تادی طًْا ٍ آًتی آًتی

ػاصگاسی ًؼجی اصلی ـ پشداصؽ ٍ 

 Agّای  ّا ـ پزیشًذTcellُتِ  Agی  اسائِ

 . Tcellٍ هَلکَلْای کوکی 

 
ّای ػیؼتن  ػلَلْا ٍ تافت ٍیظیگی ّای

 ایوٌی

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

تلَغ لٌفَػیتی ٍ تشٍص طًْای 

ـ  Tcellـ فعال شذى  Agی  پزیشًذُ

ـ  Agّا ٍ تَلیذ  Bcellفعال شذى 

ّا ـ  تحول ایوًََلَطیک ػایتَکایي

ّای اجشایی  ایوٌی راتی ـ هکاًیؼن

 ایوٌی ػلَلی ٍ ایوٌی ّوَسال .

ٌی دس تشاتش ایوًََلَطی پیًَذ ـ ایو

تَهَسّا ـ تیواسیْای پاػخْای 

ایوٌی ـ اصدیاد حؼاػیت ٍ خَد 

ایوٌی ـ اصدیاد حؼاػیت صٍدسع ـ 

کوثَدّای ایوٌی هادسصادی ٍ 

 اکتؼاتی .

 جاهع

 055 % 

 جاهع

 055 % 



 

 

  90630006396و  66090966-  66090966 -مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران

 96620620926-الهیجان  96666666990-رشت

استعداد 

 تحصیلی
 هْاست اػتذالل هٌطقی هْاست دسک هطلة

 %05جاهع 

 اٍل هطالة
 % 055جاهع  % 055جاهع  کویهْاست ّای  هْاستْای تحلیلی


