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

 

 جامع آزمون مرحله 4
  شناسی مواد غذاییمیکزوب رشته  

 1400ارشد 
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 مزحله آسمون 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 

باکتری شناسی 

 ب(میکرو)

کلیبت هیکزٍبیَلَصی،شکل ٍ عبختوبى ببکتزی ، هتببَلیغن،رشد ٍ کٌتزل رشد 

هیکزٍارگبًیغن ّب،هیکزٍة هحیطی،هیکزٍة کبربزدی،هیکزٍة صٌعتی ٍ 

 غذایی،صًتیک پزکبریَتْب

 ببکتزیْب،فلَر ًزهبل ببکتزیبیی،آًتی بیَتیکْب

 قبرچ شٌبعی،پزٍتَسئَلَصی،ایوٌَلَصی

 ٍیزٍعْب
 %011جبهع  %011جبهع 

 قارچ شناسی

فصل دٍم: بیوبری ّبی حبصل اس  -فصل اٍل: هقدهبت قبرچ شٌبعی پششکی

 فصل عَم: بیوبری ّبی قبرچی عطحی -ببکتزی ّبی شبِ قبرچی

فصل پٌجن: بیوبری ّبی قبرچی سیز  -فصل چْبرم: بیوبری ّبی قبرچی جلدی

 (subcutaneous mycosisجلدی )

فصل ّفتن: بیوبری ّبی قبرچی  -فصل ششن: بیوبریْبی قبرچی احشبیی

 کِ بِ ًدرت رخ هیدٌّد

فصل ًْن: ًکبتی در  -فصل ّشتن: عوَم قبرچی ٍ قبرچ ّبی تَکغیي سا

فصل دّن: آهبدُ عبسی ًوًَِ ّب ٍ اًجبم  -هَرد دارٍّبی ضد قبرچی

 هزاحل آسهبیشگبّی

 %011جبهع  %011جبهع 

 ویروس شناسی

فصل دٍم: هکبًیغن بیوبری سایی ٍ کٌتزل  -فصل اٍل: خصَصیبت کلی ٍیزٍط ّب

فصل دٍم: هکبًیغن بیوبری سایی ٍ کٌتزل بیوبری ّبی  -بیوبری ّبی ٍیزٍعی

فصل پٌجن: پبپیلَهب ٍیزٍط ّب ٍ پَلیَهب  -ّبفصل چْبرم: پبرٍ ٍیزٍط  -ٍیزٍعی

 فصل ششن: آدًٍَیزٍط ّب -ٍیزٍط ّب

فصل ًْن: ٍیزٍط  -فصل ّشتن: پبکظ ٍیزٍط ّب -فصل ّفتن: ّزپظ ٍیزٍط ّب

 فصل دّن: پیکَرًبٍیزٍط ّب -ّبی هَلد ّپبتیت

 -فصل یبسدّن: رئَ ٍیزٍط ّب، رٍتب ٍیزٍط ّب ٍ کبلیغی ٍیزٍط ّب

 -بریْبی ٍیزٍعی هٌتقلِ تَعط بٌدپبیبى ٍ جًَدگبىفصل دٍاسدّن: بیو

 فصل عیشدّن: اٍرتَهیکغَ ٍیزٍط ّب )ٍیزٍط ّبی آًفلَاًشا(

فصل پبًشدّن:  -فصل چْبردّن: پبراهیکغٍَیزٍط ّب ٍ ٍیزٍط عزخجِ

فصل شبًشدّن: رابدٍٍیزٍط ّب، فیلٍَیزٍط  -کزًٍب )کَرًب( ٍیزٍط ّب

 -ّبی عزطبى سای اًغبًی فصل ّفدّن: ٍیزٍط -ّب ٍ بزًبٍیزٍط ّب

فصل ًَسدّن: پزیَى ّب  -فصل ّجدّن: ایدس ٍلٌتی ٍیزٍط ّب

 )اًغفبلَپبتی اعفٌجی شکل هغزی

 %011جبهع  %011جبهع 

انگل 

)تک شناسی

 یاخته(

 کلیات 

آمیب های  -)کلیبتی اس هببحث تک یبختِ شٌبعی (تک یاخته شناسی

صیٌضیَالیظ، ّبرتوبًی، دیغپبر، )شبهل اًتبهَبب ّیغتَلیتیکب، کَلی، گوارشی

 هَشکَفغکی، اًدٍلیوبکظ ًبًب ٍ

خبًَادُ آکبًتَهَبیدُ شبهل ببالهَثیب ٍ آمیب های آزادزی) -یداهَبب بَتچلی ( 

 مژه داران و -( آکبًتَهَبب ٍ خبًَادُ ٍالکبهفیدُ شبهل ًگلزیب ٍ ٍالکبهپَفیب

 لی ٍ)شبهل ببالًتیدیَم کتک یاخته های با طبقه بنذی نامشخص

 بالعتَعیظ تیظ َّهیٌیظ ٍ 

شبهل صیبردیب الهبلیب، تاژک داران دستگاه گوارش ) -پٌَهَعیظ تیظ (

 شاخه 

کَکغیدیبّبی ایشٍعپَرابلی، )خبًَادُ آیوزیدُ شبهل اپی کمپلکسا

 شاخه  -عیکلَعپَرا، کزیپتَعپَریدیَم ٍ آیوزیب (

 ) خبًَادُ عبرکَعیغتیدُ شبهلاپی کمپلکسا

 عبرکَعیظ تیظ ٍ تَکغَپالعوب (

 شاخه 

 شاخه  -)خبًَادُ پالعوَدیدُ شبهل هبالریب (اپی کمپلکسا

 ) خبًَادُ پیزٍپالعویدُ شبهلاپی کمپلکسا

 بببشیب ٍ تیلزیب(

 %011جبهع  %011جبهع 
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 کیلَهبعتیکظ هغٌیلی، دی اًتبهَبب فزاصیلیظ، اًتزٍهًَبط َّهیٌیظ ٍ

 ادراری –( رتزٍهًَبط ایٌتغتیٌبلیظ

) خبًَادُ تزیکَهًَبدیدُ شبهل تزیکَهًَبط تٌبکظ، َّهیٌیظ، و تناسلی 

 صیٌبلیظ ٍ خبًَادُ هًََعزکَهًَبدیدُ شبهلٍا

 دی اًتبهَبب فزاصیلیظ ٍ

 ّیغتَهًَبط هلِ آگزیدیظ (

تاژک  -خبًَادُ تزیپبًَسٍهبتیدُ شبهل لیشوبًیب ( تاژک داران نسج و خون)

 خبًَادُ تزیپبًَسٍهبتیدُ شبهل تزیپبًَسٍهب ( داران نسج و خون)

انگل 

 شناسی)کرم(

 ) کلیبتی اس کزم شٌبعی ٍ کلیبتی اس ًوبتَدّب(کلیات کرم شناسی

 نماتودهای

) فبسهید ّب شبهل جٌظ ّبی آعکبریظ، اکغیَر، عیفبعیب ابَالتب،کزم روده ای

ّبی قالة دار، اعتزًٍضیلَئیدط، تزیکَعتزًٍضیلَط ٍ 

 نماتودهای -((VLMتَکغَکبراّب)عبهل

) فبسهید ّب شبهل جٌظ ّبی اًکیلَعتَهب ٍ آًغیٌبریب ٍ بًََعتَهَم) روده ای

 ، الگَشیالعکبریظ،CLM)عَاهل 

نماتودهای  -ّتزاکیظ گبلیٌبرٍم، عیٌگبهَط(  ببیلیظ آعکبریظ، آًیشاکیظ،

) فبسهید ّب شبهل جٌظ ّبی گٌبتَعتَهب، تالسیب، اسٍفبگَعتَهَم ٍ تزًی رودهای

 دًظ دهیٌَتَط ٍ

 -هید ّب شبهل جٌظ ّبی تزیکَعفبل، تزیشیٌال ٍ کبپیالریب ٍدیَکتَفیوب رًبلِ(آفبس

 نماتودهای

) شبهل ٍشزریب بٌکزٍفتی، بزٍگیب هبالیی، بزٍگیب تیوَری، خونی و بافتی

اًٍکَعزکب ٍلٍَلَط، لَآلَآ،هبًغًَال اعتزپتَعزکب، هبًغًَال پزعتٌظ ٍ 

) شبهل جٌظ ّبی ومیذاآکانتوسفاال، نماتومورفا و پنتاست -اٍساردی(

 هبکزاکبًتَریٌکَط ٍ

هًَیلی فَرهیظ، ًوبتَهَرفب ٍ پٌتبعتَهیداّب شبهل آرهیلیفز)پزٍعفبلَط( ٍ 

 لیٌگَالتب(

 سستودها

) کلیبتی اس عغتَدّب ٍ عَدٍفیلیدُ ّب شبهل دیفیلَبَتزیَم التَم ٍ 

 سستودها -اعپیزٍهتزا هبًغًَی(

 ) شبهل تٌیب عبصیٌبتب، عَلیَم،

عپظ، ّبیوٌَلپیظ ًبًب ٍ ّبیوٌَلپیظ دیویٌَتب ٍ دیپلیدیَم هَلتی 

) تٌیب اکیٌَکَکَط ّب )گزاًَلَسٍط، هَلتی سستودها -کٌیٌیَم(

لَکَالریظ، ٍگلی، الیگبرتَط، شیکَئیکَط( ٍ کزم ّبی ًَاری 

 ًبشبیع در اًغبى(

 ترماتودهای

) تزهبتَدّبی کبدی شبهل فبعیَال، دیکزٍعَلیَم، کبذی و ریوی

 رکیظ، اپیغتَرکیظکلًََ

) فلیٌئَط ٍ ٍیَُ ریٌی ( ٍ تزهبتَدّبی ریَی شبهل پبراگًَیوَط ٍ 

 ترماتودهای -تزٍگلَتزهب)ًبًَفیتَط( عبلویي کَال(

) تزهبتَدّبی رٍدُ ای شبهل فبعیَلَپغیظ، ّتزٍفیظ، روده ای

هتبگًَیوَط، فبعیَلَئیدط هگٌب ٍ اکیٌَعتَهب) رٍالَتَم ٍ ایلَکبًَم ( ٍ 

) شیغتَسٍهبّب ترماتودهای خونی -یغکَئیدط َّهیٌیظ(گبعتزٍ د

شبهل هبًغًَی، صاپًَیکَم، ّوبتَبیَم، هکًَگی، ایٌتزکبالتَم، 

 اٍرًیتَبیالرسیب ٍ تزیکَبیالرسیب ٍ تزهبتَد ّبی ًبشبیع در اًغبى(

 %011جبهع  %011جبهع 

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اعید ٍ ببس، عبختوبى اعیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب، هتببَلیغن  phآة ٍ 

اعید ّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب، آًشین ّب، عبختوبى ٍ هتببَلیغن ّن، عبختوبى 

 کزبَّیدرات ّب، هتببَلیغن کزبَّیدرات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعدًی، بیَاًزصتیک

 

ن لیپید ّب، َّرهَى ّب ٍ عبختوبى لیپید ّب ٍ غشبّبی سیغتی، هتببَلیغ

هغیزّبی اًتقبل پیبم، عبختوبى اعیدّبی ًَکلئیک، هتببَلیغن اعیدّبی 

ًَکلئیک، بیَلَصی هَلکَلی، بیَشیوی عزطبى، رٍػ ّبی بیَشیوی ٍ 

 بیَلَصی هَلکَلی، بیَشیوی ببلیٌی

 

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

  90630006396 - 66090966 -  66090966 -تهران

 96610610916-الهیجان  

 تغذیه عمومی
 -یهغذ هَاد دفع ٍ اًتقبل جذة، ّضن، :0 فصل -هقدهِ

 یاًزص: بفتیدر :2 فصل

: بفتیدر :4 فصل -هشهي یّب یوبریب یَلَصیشیپبتَف ٍ التْبة :3 فصل

 ببس-دیاع تعبدل ت،یالکتزٍل آة، :5 فصل -نیرص شیآًبل
 % 011جامع  % 011جامع 

 

 زبان

 0-ایٌتز اکشي

Developingعطح هقدهبتی 

 2-ایٌتز اکشي

Developing عطح هتَعط 

 ،تبفل  3-ایٌتز اکشي

Developingِعطح پیشزفت 

ESM1  ـESM2 

 %011جبهع  %011جبهع 


