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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری

 جامع آزمون مرحله 4
آناتومی )علوم تشریح(  رشته  

 1400ارشد 
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 مرحله آزمون بهاره 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع اول)آزمون 

22/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

10/2/1400 

 سومآزمون 

22/3/1400 

 چهارمآزمون 

25/4/1400 

 آًاتَهی
 لگي ٍ پریٌِ-ابذٍهي-تَراکس-استخَاى شٌاسی تٌِ

 اًذام تحتاًی-اًذام فَقاًی-استخَاى شٌاسی اًذام

 -هبحث سر ٍ گردى -استخَاى شٌاسی سر ٍ گردى

 ًَرٍآًاتَهی
 % 011جاهع  % 011جاهع 

 بافت
ّوبٌذ،غضرٍف،استخَاى، بافت  -سلَل،بافت پَششی

 عصبی،خَى،گردش خَى، بافت عضالًی،دستگاُ ایوٌی

پَست،گَارش،کبذٍپاًکراس،تٌفس،دستگاُ ادراری،سیستن آًذٍکریي،تٌاسلی 

 زى ٍ هرد، چشن ٍگَش
 % 011جاهع  % 011جاهع 

زیست 

 سلَلی 

نتقبالت اسبختبر غشبی زیستی و نقل و فصل اول: 

 غشبیی

غؽبّبی زیعتی)ترکیببت لیپیذی ٍ ظبزهبى یببی  -1

غؽبّبی زیعتی: ترکیببت پرٍتئیٌی ٍ  -ظبختبری

فعفَلیپیذ ّب، اظفٌگَلیپیذ ّب ٍ  -ػولکردّبی پبیِ ای

 ( کلعترٍل: ظٌتس ٍ حرکت داخل ظلَلی

اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک از خالل غؽب)هرٍر  -2

 -ATPپوپ ّبی هصرف کٌٌذُ  -کلی بر اًتقبالت غؽبیی

کبًبل ّبی یًَی بذٍى  -اًتقبل دٌّذُ ّبی پرٍتئیٌی

 دریچِ ٍ پتبًعیل اظتراحت غؽب(

 فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت سلولی

 - ظبزهبى دّی ٍ حرکت ظلَلی)هیکرٍفیالهٌت ّب -1

 - ٍتَبَل ّبهیکر

اتصبالت ظلَلی ٍ اًعجبهبت  -فیالهٌت ّبی حذ ٍاظط

 ببفتی(

 یببی پروتئین هب در داخل سلول فصل سوم: هکبن

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

پبظخ ّبی ظریغ ٍ کَتبُ هذت)از پیبم خبرج ظلَلی تب پبظخ  -1

اجسای بِ ؼذت هحبفظت ؼذُ از هعیرّبی اًتقبل پیبم  -ظلَلی

اجسا ػوَهی ظیعتن ّبی گیرًذُ ای جفت ؼذُ  -داخل ظلَلی

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَظط گیرًذُ ّبی  -پرٍتئیي ّب -Gبب 

جفت ؼذُ بب تبثیر گیرًذُ ّبی  -پرٍتئیي ّب -Gجفت ؼذُ بب 

G- پرٍتئیي ّب بر رٍی هْبر یب فؼبل ظبزی آدًیلیل ظیکالز- 

پرٍتئیي ّب ٍ فؼبل ظبزی آًسین  -Gگیرًذُ ّبی جفت ؼذُ بب 

پبظخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ظلَل ّب بب اثرات  - Cفعفَلیپبز 

 هحیطی(

گیرًذُ  پبظخ ّبی طَالًی هذت بب تبثیر بر تغییر بیبى شى ّب)

گیرًذُ ّبی  - ّب Smadی هعتقین ٍ فؼبل ظبز TGFβّبی 

گیرًذُ ّبی تیرٍزیي کیٌبزی )  -JAK/STATظیتَکیٌی ٍ هعیر 

RTK)-  فؼبل ظبزی هعیر ّبیRas  ٍMAP فعفَ  -کیٌبز

 -Gگیرًذُ ّبی جفت ؼًَذُ بب  -ایٌَزیتیذّب در ًقػ ًبقلیي پیبم

ٍ رّب ظبزی فبکتَر  Wntپیبم رظبًی هعیر  -پرٍتئیي ّبی هًََهری

 % 011جاهع  % 011جاهع 
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 اًتقبل از طریق گیت)اًتقبل بِ داخل ٍ خبرج ّعتِ( -1

 -بِ هیتَکٌذری پرٍتئیياًتقبل تراغؽبیی)ارظبل  -2

ّبی پراکعی  پرٍتئیيارظبل  -ّبی کلرٍپالظتی پرٍتئیي

 زٍهی(

ٍ  پرٍتئیياًتقبل ٍزیکَلی) هعیر ترؼحی() ظٌتس  -3

تبخَردى ٍ  -ی آًذٍپالظوی اًتقبل از طریق غؽب بِ ؼبکِ

ی  ؼبکِلَلي  در ّب آىّب ٍ تضویي کیفیت  پرٍتئیيتغییر 

 -هکبًیعن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍزیکَلی -آًذٍپالظوی

ّبی  رٍتئیيپّذایت  -اًذٍظتیَز بب ٍاظطِ ی گیرًذُ

 غؽبیی ٍ هَاد ظیتَزٍلی بِ ظَی لیسٍزٍم(
 

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

هرحلِ  -: گلیکَلیسIاکعیذاظیَى َّازی)هرحلِ  -1

II اکعیذاظیَى َّازی پیرٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاظط :

: IIIی  هرحلِ -ّبی اًرشی در ظیکل کربط

ًیرٍ   :IVی  هرحلِ -زًجیرُ اًتقبل الکترٍى

 (ATPی پرٍتًَی ٍ تَلیذ  هحرکِ

آنالیز مولکولی  -ی نور های جذب کننده فتوسنتز در گیرنده (فتو سنتز

 در فتوسنتر( CO2متابولیسم  -ها فتوسیستم

پیبم رظبًی هعیر  -ّبی رًٍَیعی از کوپلکط پرٍتئیي ظیتَزٍلی

فؼبل ظبزی فبکتَر  -ّجَْگ، از بیي برًذُ ظرکَة شى ّبی ّذف

هعیر ّبی پیبم  -در اثر تجسیِ پرٍتئیي هْبر کٌٌذُ NFκBرًٍَیعی 

 رظبًی هعتلسم برغ در پرٍتئیي(

 فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطبن

 -کٌترل آى)هرٍری بر ٍقبیغ چرخِ ظلَلیچرخِ ظلَلی ٍ  -1

 هیَز) ًَع خبصی از تقعین ظلَلی(( -کٌترل چرخِ ظلَلی

هرگ ظلَلی ٍ تٌظین آى)هعیر داخل ظلَلی آپَپتَز)  -2

هرگ ظلَلی) هعیر خبرج  - هعیر هیتَکٌذریبیی(

 ظلَلی( از طریق فؼبل ؼذى کبظپبزّب(

 ظرطبى

زیست 

 مولکولی

 DNAفصل اٍل: ظبختوبى 

 -در زیعت ؼٌبظی هَلکَلی اصل بٌیبدی -تؼریف شى)شًَم

 -اتصبل فعفَدی اظتر -هبدُ ٍراثتی یب اظیذّبی ًَکلئیک

 (ظبختبر اظیذّبی ًَکلئیک -تَتَهریساظیَى ببزّبی آلی

 فصل دٍم: ّوبًٌذظبزی

جبیگبُ آغبز ّوبًٌذ ظبزی در ) DNAّوبًٌذ ظبزی

 فصل چْبرم: پرٍتئیي ظبزی ٍ تغییرات پط از آى

 -ریبَزٍم )هبؼیي ظٌتس پرٍتئیي())ٍ ظٌتس پرٍتئیي RNAترجوِ 

 -کذ شًتیکی ٍ تٌَع آى -ببلغ tRNA- mRNAظبختوبى ٍ ػول 

هراحل  -ٍ اظیذّبی آهیٌِ tRNAاتصبل  -ظٌتتبز tRNAآهیٌَ اظیل 

تبهیي اًرشی هَرد ًیبز  -هختلف پرٍتئیي ظبزی در پرٍکبریَت ّب

پرٍتئیي  -پرٍتئیي ظبزی در یَکبریَت ّب -برای پرٍتئیي ظبزی

 % 011جاهع  % 011جاهع 
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ّوبًٌذ ظبزی در پرٍکبریَت  -ّبیَکبریَت ٍ پرٍکبریَت 

ّوبًٌذ  -ّوبًٌذ ظبزی در یَکبریَت ّب -آًسین ّلیکبز -ّب

ّوبًٌذظبزی بِ رٍغ دایرُ غلتبى  -ظبزی در هیتَکٌذری

(Rolling Circle)-  ّوبًٌذ ظبزی در ببکتریَفبشّبیDNA 

 ّوبًٌذ -دار DNAّوبًٌذ ظبزی در ٍیرٍض ّبی  -دار

 (ی  ترهینظیعتن ّب -جْػ -ظبزی کرٍهبتیي

 ٍ ًعخِ برداری( RNA)ظبختوبى بخػ اٍلفصل ظَم: 

 -DNA ٍRNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNAظبختوبى )

ًعخِ  -ًعخِ برداری در پرٍکبریَت ّب -RNAاًَاع 

تکثیر  -فبشّب RNAتکثیر  -برداری در یَکبریَت ّب

تکثیر ٍیرٍض  -دار تک رؼتِ ای RNAٍیرٍض ّبی 

هْبر کٌٌذُ ّب ٍ آًتی  -دار دٍ رؼتِ ای RNAّبی 

 (بیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ از ًعخِ برداری

 (تغییرات پط از رًٍَیعی)بخػ دٍمفصل ظَم: 

اٍلیِ ٍ ًحَُ  RNAٍیصگی ّبی )تغییرات پط از رًٍَیعی

ًقػ ایٌترٍى ّب در ظبختبر  -RNAپردازغ  -تکبهل آى

 -در پرٍکبریَت ّب RNAتکبهل  -RNAپبیذاری  -شى ّب

ًحَُ تَلیذ ٍ چگًَگی  -(ر یَکبریَت ّبد RNAتکبهل 

ًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیعن ػول  -ّب micro RNAػول 

Interference RNA- شى ّبی کبرة 

 

تأثیر آًتی بیَتیک ّب بر  -ظبزی در هیتَکٌذری ٍ کلرٍپالظت

 (تغییرات ٍ اًتقبل پرٍتئیي ّب -ظبزی پرٍتئیي

 فصل پٌجن: هببًی هٌْذظی شًتیک

هْن  -DNAتَالی یببی  -DNA  ٍRNAتخلیص )هٌْذظی شًتیک

کلَى ظبزی  -تریي آًسین ّبی هَرد اظتفبدُ در هٌْذظی شًتیک

DNA- هطبلؼِ هکبى شى -ؼٌبظبگر یب پرٍة -کتببخبًِ شًَهی- 

PCR) 

 

 جنین

:  فصل سوم -اٍلیي ّفتِ رشذ ٍ ًوَفصل دوم :  -گاهتَشًسفصل اول: 

فصل پنجم  -ّفتِ سَم رشذ ٍ ًوَ فصل  چهارم : -ّفتِ دٍم رشذ ًٍوَ

 دٍرُ رٍیاًی: 

ًاٌّجاری ّای هادرزادی ٍ فصل هفتم :  -هاُ سَم تا تَلذفصل ششم : 

فصل  -دستگاُ تٌفسیفصل دوازدهم :  -دستگاُ قلبی ٍ عرٍقیفصل یازدهم : 

 دستگاُ ادراری ٍ تٌاسلیفصل چهاردهم :  -دستگاُ گَارشسیزدهم : 

فصل  -: دستگاُ عصبی هرکسیانزدهم فصل ش -سر ٍگردىفصل پانزدهم : 

 دستگاُ پَششیفصل نوزدهم :  -چشنفصل هجذهم :  -گَشهفذهم : 

 % 011جاهع  % 011جاهع 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 99372223756 - 66992938 -  66992961 -تْراى  

 91342342543-الّیجبى

بخش دوم : جنین شناسی اختصاصی: فصل  -تشخیص قبل از تَلذ

فصل دهم :  -دستگاُ عضالًی فصل نهم : -دستگاُ اسکلتیهشتم : 

 حفرات بذى

 زباى

 0-ایٌتر اکشي 

Developing-سطح  هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Develophng-سطح هتَسط 

 3-ایٌتر اکشي

 تافل

Develophng- ِسطح پیشرفت 

ESM1-ESM2 

 % 011جاهع  % 011جاهع 


