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 7هرحله آزهوى
نام درس

آزهوى اول

آزهوى دوم

(%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

97/99/9

97/09/7

آزهوى سوم
97/00/4

طًْبٍآًتیثبدیّبـکوپلکغ


آًتی
ػبصگبسیًؼجیاصلیـپشداصؽٍاسائِی

ایمنولوژی

جبهغ%05

AgثِّTcellبـپزیشًذُّبیٍAg

ّبیػلَلْبٍثبكتّبی

ٍیظیگی

(هشٍسآصهَىّبی


هَلکَلْبیکوکی .Tcell

ػیؼتنایوٌی 

اٍلٍدٍم)



فصل اول :سبختبر غشبی زیستی و

آزهوى چهارم

آزهوى پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

97/01/2

97/01/13

ثلَؽلٌلَػیتیٍثشٍصطًْبیپزیشًذُی

ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسثشاثش

AgـكؼبلؿذىTcellـكؼبلؿذى

تَهَسّبـثیوبسیْبیپبػخْبی

ّBcellبٍتَلیذAgـتحول

ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتٍخَد

ایوًََلَطیکػبیتَکبیيّبـایوٌیراتیـ


ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتصٍدسعـ

هکبًیؼنّبیاجشاییایوٌیػلَلیٍایوٌی


کوجَدّبیایوٌیهبدسصادیٍ

ّوَسال .

اکتؼبثی .

فصل سوم :هکبنیببی پروتئین هب

فصل پنجن :هسیرهبی پیبم رسبنی

در داخل سلول

سلولی

-0اًتقبلاصطشیقگیت(اًتقبلثِداخل

 -0پبػخّبیػشیغٍکَتبُهذت(اص
پیبمخبسجػلَلیتبپبػخػلَلی-

نقل و انتقبالت غشبیی

ٍخبسجّؼتِ)

-0ؿـبّبیصیؼتی(تشکیجبتلیپیذیٍ

-2اًتقبلتشاؿـبیی(اسػبلپشٍتئیيثِ

اجضایثِؿذتهحبكظتؿذُاص

فصل ششن :تنظین چرخه

ػبصهبىیبثیػبختبسی-ؿـبّبیصیؼتی:

هیتَکٌذسی-پشٍتئیيّبی

هؼیشّبیاًتقبلپیبمداخلػلَلی-اجضا

سلولی ،آپوپتوز و سرطبن

تشکیجبتپشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِای-

کلشٍپالػتی-اسػبلپشٍتئیيّبی

ػوَهیػیؼتنّبیگیشًذُایجلت

 -0چشخِػلَلیٍکٌتشل

كؼلَلیپیذّب،اػلٌگَلیپیذّبٍکلؼتشٍل:

پشاکؼیصٍهی) 

ؿذُثب-Gپشٍتئیيّب-تٌظینکبًبلّبی

آى(هشٍسیثشٍقبیغچشخِػلَلی-

یًَیتَػطگیشًذُّبیجلتؿذُثب

کٌتشلچشخِػلَلی-هیَص(ًَع

-Gپشٍتئیيّب-تبثیشگیشًذُّبیجلت

خبصیاصتقؼینػلَلی))

ؿذُثب-Gپشٍتئیيّبثشسٍیهْبسیب

 -2هشگػلَلیٍتٌظین

كؼبلػبصیآدًیلیلػیکالص-گیشًذُ

آى(هؼیشداخلػلَلیآپَپتَص(

) 

صیؼت

-3اًتقبلٍصیکَلی(هؼیشتشؿحی)(

ػٌتضٍحشکتداخلػلَلی

-2اًتقبلیَىّبٍهلکَلّبیکَچکاص

ػٌتضپشٍتئیيٍاًتقبلاصطشیقؿـبثِ

ػلَلی 

خاللؿـب(هشٍسکلیثشاًتقبالتؿـبیی-

ؿجکِیآًذٍپالػوی-تبخَسدىٍ


پوپّبیهصشفکٌٌذُ-ATPاًتقبل

تـییشپشٍتئیيّبٍتضویيکیلیت

دٌّذُّبیپشٍتئیٌی-کبًبلّبییًَی

ؿجکِیآًذٍپالػوی-
آىّبدسلَلي 


ثذٍىدسیچٍِپتبًؼیلاػتشاحتؿـب) 

هکبًیؼنهَلکَلیًقلٍاًتقبالت

ػبصیآًضینكؼلَلیپبصC

فصل دوم :سبزهبن دهی و حرکت

ٍصیکَلی-اًذٍػتیَصثبٍاػطِی

پبػخّبیّوبٌّگکٌٌذُػلَلّبثب

طشیقكؼبلؿذىکبػپبصّب)

سلولی

گیشًذُّ-ذایتپشٍتئیيّبیؿـبیی

اثشاتهحیطی) 

-3ػشطبى 

-0ػبصهبىدّیٍحشکت
ػلَلی(هیکشٍكیالهٌتّب


جبهغ ٪05
اٍلهطبلت

ّبیجلتؿذُثب-Gپشٍتئیيّبٍكؼبل
-

پبػخّبیطَالًیهذتثبتبثیشثشتـییش

هؼیشهیتَکٌذسیبیی)

ػلَلی(هؼیشخبسجػلَلی)اص

ٍهَادػیتَصٍلیثِػَیلیضٍصٍم) 
اتصبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبكتی) 
كیالهٌتّبیحذٍاػط-
-هیکشٍتَثَلّب -
گیشًذُّبیٍTGFβكؼبل
ثیبىطىّب( 
فصل چهبرم :انرژتیک سلولی
-0

اکؼیذاػیَى

ػبصیهؼتقینّSmadب-گیشًذُّبی
ػیتَکیٌیٍهؼیش-JAK/STAT

-هشگ

آزهوى ششن

آزهوى هفتن

98/0/12

98/1/02

جبهغ %055

جبهغ%055

جبهغ %055

جبهغ%055

َّاصی(هشحلِ:Iگلیکَلیض-هشحلِ:II

گیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصی(-)RTK

اکؼیذاػیَىَّاصیپیشٍاتٍتَلیذ

كؼبلػبصیهؼیشّبیMAPٍRas
کیٌبص-

حذٍاػطّبیاًشطیدسػیکل

كؼلَایٌَصیتیذّبدسًقؾ

هشحلِی:IIIصًجیشُاًتقبل

کشثغ-

ًبقلیيپیبم-گیشًذُّبیجلتؿًَذُثب

ًیشٍهحشکِی

هشحلِی:IV

الکتشٍى-

-Gپشٍتئیيّبیهًََهشی-پیبمسػبًی

پشٍتًَیٍتَلیذ)ATP

هؼیشٍWntسّبػبصیكبکتَسّبی

كتَػٌتضدسگیشًذُّبی

كتَػٌتض)

سًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیيػیتَصٍلی-

جزةکٌٌذُیًَس-آًبلیضهَلکَلی


پیبمسػبًیهؼیشّجَْگ،اصثیيثشًذُ

كتَػیؼتنّب-هتبثَلیؼنCO2دس


ػشکَةطىّبیّذف-كؼبلػبصی

كتَػٌتش) 

كبکتَسسًٍَیؼیNFκBدساثشتجضیِ
پشٍتئیيهْبسکٌٌذُ-هؼیشّبیپیبمسػبًی
هؼتلضمثشؽدسپشٍتئیي) 

كصلػَم:ثخؾاٍل(ػبختوبى
كصلاٍل:ػبختوبىDNA
طًَم(تؼشیقطى-اصلثٌیبدی دسصیؼت
ؿٌبػیهَلکَلی-هبدٍُساثتییباػیذّبی
ًَکلئیک-اتصبلكؼلَدیاػتش-
تَتَهشیضاػیَىثبصّبیآلی-ػبختبس
اػیذّبیًَکلئیک)
كصلدٍمّ:وبًٌذػبصی 
ّوبًٌذػبصی (DNAجبیگبُآؿبصّوبًٌذ

زیست

ػبصیدسیَکبسیَتٍپشٍکبسیَتّب-

هولکولی

ّوبًٌذػبصیدسپشٍکبسیَتّب-آًضین
ّلیکبصّ-وبًٌذػبصیدسیَکبسیَتّب-
ّوبًٌذػبصیدسهیتَکٌذسیّ-وبًٌذػبصی
ثِسٍؽدایشُؿلتبى( Rolling
ّ-)Circleوبًٌذػبصیدسثبکتشیَكبطّبی
DNAداسّ-وبًٌذػبصیدسٍیشٍعّبی
DNAداسّ-وبًٌذ ػبصیکشٍهبتیي-
جْؾ-ػیؼتنّبیتشهین) 

ًٍRNAؼخِثشداسی) 
(ػبختوبى-RNAتلبٍتّبیهیبى
-RNAٍDNAاًَاع-RNA

كصلچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتـییشات

ًؼخِثشداسیدسپشٍکبسیَتّب-

پغاصآى 

ًؼخِثشداسیدسیَکبسیَتّب-تکثیش

تشجوٍِRNAػٌتضپشٍتئیي((سیجَصٍم

RNAكبطّب-تکثیشٍیشٍعّبی

(هبؿیيػٌتضپشٍتئیي)-ػبختوبىٍػول

كصلپٌجن:هجبًیهٌْذػیطًتیک 

RNAداستکسؿتِای-تکثیش

 mRNA-tRNAثبلؾ-کذطًتیکیٍ

هٌْذػیطًتیک(تخلیصٍDNA

ٍیشٍعّبیRNAداسدٍسؿتِای-

تٌَعآى-آهیٌَاػیلtRNAػٌتتبص-

-RNAتَالییبثی-DNAهْن

هْبسکٌٌذُّبٍآًتیثیَتیکّب

اتصبلٍtRNAاػیذّبیآهیٌِ-هشاحل

تشیيآًضینّبیهَسداػتلبدُدس

هختلقپشٍتئیيػبصیدسپشٍکبسیَتّب-

هٌْذػیطًتیک-کلَىػبصی

تبهیياًشطیهَسدًیبصثشایپشٍتئیي

-DNAکتبثخبًِطًَهی-

سًٍَیؼی) 

ػبصی-پشٍتئیيػبصیدسیَکبسیَتّب-

ؿٌبػبگشیبپشٍة-هطبلؼِهکبى

تـییشاتپغاصسًٍَیؼی(ٍیظگیّبی

پشٍتئیيػبصیدسهیتَکٌذسیٍ

طى ) PCR-

RNAاٍلیًٍِحَُتکبهلآى-

کلشٍپالػت-تأثیشآًتیثیَتیکّبثش

پشداصؽً-RNAقؾایٌتشٍىّبدس

پشٍتئیيػبصی-تـییشاتٍاًتقبلپشٍتئیي

ػبختبسطىّب-پبیذاسی-RNA

ّب) 

هوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِثشداسی) 
كصلػَم:ثخؾدٍم(تـییشاتپغاص

تکبهلRNAدسپشٍکبسیَتّب-
تکبهلRNAدسیَکبسیَتّب)-
ًحَُتَلیذٍچگًَگیػول micro
ّRNAبً-حَُتَلیذٍهکبًیؼن

جبهغ ٪05
اٍلهطبلت 

جبهغ %055

جبهغ %055

ػول-RNAInterferenceطى
ّبیکبرة 

استعداد
تحصیلی

هْبستدسکهطلت 

هْبستاػتذاللهٌطقی 

جبهغ %05
اٍلهطبلت 

هْبستْبیتحلیلی 

هْبستّبیکوی 

مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

تهران –  66090966و 90630006396- 66090966
رشت966-66666990 -

الهیجان966-20620926 -

جبهغ%055

جبهغ%055

