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

 آزمون مرحله 10
 بیوشیوی بالینیرشته  

 98ارشد 

 مرحله آزمون رایگان 3+ 
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 درصد از دروس اصلی( 45رایگاى )هطالعه آزهوى های تابستانی 

 نام درس

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/52/79 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

52/52/79 

 آزمون سوم

 % اول(25)جامع 

32/59/79 

 شیوی  آلی و عووهی
ها،مًلکًلهايیًوها،استًکیًمتری،فرمًلهایمات

آلکبًْب ػیکلَآلکبًْب ، ایضٍهشّبی فضبیی شیمیایی

ّبلَآلکبًْب ، الکلْب ٍ   معادالتشیمیایی،شیمیگرمایی،ساختارالکتريویاتمها

اتشّب ، آلکٌْب
%05جامع

 بیوشیوی

ٍ تؼبدل اػیذ ٍ ببص، ػبختوبى اػیذّبی آهیٌِ ٍ  phآة ٍ 

پشٍتئیي ّب، هتببَلیؼن اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، 

 آًضین ّب، ػبختوبى ٍ هتببَلیؼن ّن

ػبختوبى کشبَّیذسات ّب، هتببَلیؼن کشبَّیذسات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هؼذًی، 

 بیَاًشطتیک
%05جامع

 

 زباى

 1-اینتر اکشن

Developing-مقدماتی سطح 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 
 

 %55جامع 
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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى  4

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

9/59/99 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/05/99 

 آزهوى سوم

4/00/99 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/01/99 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/99 

 

شیوی  آلی و 

 عووهی

ها،مًلکًلهايیًوها،استًکیًمتری،مات

آلکبًْب ػیکلَآلکبًْب ،  فرمًلهایشیمیایی

ایضٍهشّبی فضبیی

معادالتشیمیایی،شیمیگرمایی،ساختارالکتريوی
ّبلَآلکبًْب ، الکلْب ٍ اتشّب ، آلکٌْب  اتمها


%05جامع
ايل

پیًودکًياالوسی،خًاصاتمهايپیًودیًوی،
شکلهىدسیمًلکًلهايهیبریداسیًنايربیتال

، تشکیببت آسٍهبتیک ،    آلکینهب  هایاتمی

 آلذّیذّب ٍ کتًَْب

اػیذّب ٍ اػتشّب ،   گازها،مایعات،جامدات،محلًله

آهیٌْب ٍ هـتقبت ، تشکیببت ّتشٍػیکل ٍ قٌذّب

زیست 

 سلولی 

سبختبر غشبی زیستی فصل اول: 

 نتقبالت غشبییاو نقل و 

غـبّبی صیؼتی)تشکیببت لیپیذی  -1

غـبّبی  -ٍ ػبصهبى یببی ػبختبسی

صیؼتی: تشکیببت پشٍتئیٌی ٍ 

فؼفَلیپیذ ّب،  -ػولکشدّبی پبیِ ای

اػفٌگَلیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ 

  حشکت داخل ػلَلی(

اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی  -2

ب)هشٍس کلی بش کَچک اص خالل غـ

پوپ ّبی هلشف  -اًتقبالت غـبیی

اًتقبل دٌّذُ ّبی  -ATPکٌٌذُ 

کبًبل ّبی یًَی بذٍى  -پشٍتئیٌی

 دسیچِ ٍ پتبًؼیل اػتشاحت غـب(

   

   

   

   

  

یببی پروتئین هب در  فصل سوم: هکبن

 داخل سلول

اًتقبل اص طشیق گیت)اًتقبل بِ داخل ٍ خبسج  -1

    ّؼتِ(
  

بِ  پشٍتئیياًتقبل تشاغـبیی)اسػبل  -2

اسػبل  -ّبی کلشٍپالػتی پشٍتئیي -هیتَکٌذسی

             ّبی پشاکؼی صٍهی( پشٍتئیي

 پشٍتئیيقبل ٍصیکَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض اًت -3

 -ی آًذٍپالػوی ٍ اًتقبل اص طشیق غـب بِ ؿبکِ

ّب ٍ تضویي کیفیت  پشٍتئیيتبخَسدى ٍ تغییش 

هکبًیؼن  -ی آًذٍپالػوی ؿبکِلَلي  دس ّب آى

اًذٍػتیَص بب  -هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍصیکَلی

ّبی غـبیی ٍ  پشٍتئیيّذایت  -ٍاػطِ ی گیشًذُ

  هَاد ػیتَصٍلی بِ ػَی لیضٍصٍم(              
  

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

: Iاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

: اکؼیذاػیَى َّاصی IIهشحلِ  -گلیکَلیض

پیشٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاػط ّبی اًشطی دس ػیکل 

 

 ٪05جبهغ 

 اول مطالب

فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی 

 سلولی

پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ هذت)اص  -1

اجضای  -پیبم خبسج ػلَلی تب پبػخ ػلَلی

بِ ؿذت هحبفظت ؿذُ اص هؼیشّبی اًتقبل 

اجضا ػوَهی ػیؼتن  -پیبم داخل ػلَلی

 -Gّبی گیشًذُ ای جفت ؿذُ بب 

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَػط  -پشٍتئیي ّب

پشٍتئیي  -Gگیشًذُ ّبی جفت ؿذُ بب 

 -Gتبثیش گیشًذُ ّبی جفت ؿذُ بب  -ّب

پشٍتئیي ّب بش سٍی هْبس یب فؼبل ػبصی 

گیشًذُ ّبی جفت ؿذُ  -آدًیلیل ػیکالص

پشٍتئیي ّب ٍ فؼبل ػبصی آًضین  -Gبب 

پبػخ ّبی  - Cفؼفَلیپبص 

ّوبٌّگ کٌٌذُ ػلَل ّب بب اثشات 

 هحیطی(

پبػخ ّبی طَالًی هذت بب تبثیش بش تغییش 

ٍ فؼبل  TGFβگیشًذُ ّبی  ّب) بیبى طى

 - ّب Smadػبصی هؼتقین 

فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، 

 آپوپتوز و سرطبن

چشخِ ػلَلی ٍ کٌتشل آى)هشٍسی بش  -1

 -کٌتشل چشخِ ػلَلی -ٍقبیغ چشخِ ػلَلی

هیَص) ًَع خبكی اص تقؼین ػلَلی((
    

هشگ ػلَلی ٍ تٌظین آى)هؼیش داخل  -2

ػلَلی آپَپتَص) هؼیش هیتَکٌذسیبیی(

هشگ ػلَلی) هؼیش خبسج ػلَلی( اص  - 

 طشیق فؼبل ؿذى کبػپبصّب(

    

   ػشطبى-3
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فصل دوم: سبزهبن دهی و 

 حرکت سلولی

ػبصهبى دّی ٍ حشکت  -1

 اتلبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت ببفتی( -ٍاػطفیالهٌت ّبی حذ  - هیکشٍتَبَل ّب - ػلَلی)هیکشٍفیالهٌت ّب

 -: صًجیشُ اًتقبل الکتشٍىIIIی  هشحلِ -کشبغ

پشٍتًَی ٍ تَلیذ  ی ًیشٍ هحشکِ  :IVی  هشحلِ

ATP)    

ی  ّبی جزة کٌٌذُ فتَػٌتض دس گیشًذُ (فتَ ػٌتض

هتببَلیؼن  -ّب آًبلیض هَلکَلی فتَػیؼتن -ًَس

CO2 )دس فتَػٌتش  

گیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ هؼیش 

JAK/STAT-  گیشًذُ ّبی تیشٍصیي

فؼبل ػبصی هؼیش ّبی  -(RTKکیٌبصی ) 

Ras  ٍMAP فؼفَ  -کیٌبص

گیشًذُ  -ایٌَصیتیذّب دس ًقؾ ًبقلیي پیبم

پشٍتئیي ّبی  -Gّبی جفت ؿًَذُ بب 

ٍ سّب  Wntش پیبم سػبًی هؼی -هًََهشی

ػبصی فبکتَس ّبی سًٍَیؼی اص کوپلکغ 

پیبم سػبًی هؼیش  -پشٍتئیي ػیتَصٍلی

ّجَْگ، اص بیي بشًذُ ػشکَة طى ّبی 

فؼبل ػبصی فبکتَس سًٍَیؼی  -ّذف

NFκB ُدس اثش تجضیِ پشٍتئیي هْبس کٌٌذ- 

هؼیش ّبی پیبم سػبًی هؼتلضم بشؽ دس 

   پشٍتئیي(  

زیست 

 هولکولی

 DNAفلل اٍل: ػبختوبى 

دس  اكل بٌیبدی -تؼشیف طى)طًَم

هبدُ ٍساثتی  -صیؼت ؿٌبػی هَلکَلی

اتلبل  -یب اػیذّبی ًَکلئیک

تَتَهشیضاػیَى  -فؼفَدی اػتش

ػبختبس اػیذّبی  -ببصّبی آلی

 (ًَکلئیک

 فلل دٍم: ّوبًٌذػبصی

جبیگبُ آغبص ) DNAّوبًٌذ ػبصی

ٍ ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت 

ّوبًٌذ ػبصی دس  -پشٍکبسیَت ّب

 -آًضین ّلیکبص -پشٍکبسیَت ّب

 -ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت ّب

ٍ ًؼخِ  RNA)ػبختوبى بخؾ اٍلفلل ػَم: 

 بشداسی(

 DNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNAػبختوبى )

ٍRNA-  اًَاعRNA-  ًؼخِ بشداسی دس

 -ًؼخِ بشداسی دس یَکبسیَت ّب -پشٍکبسیَت ّب

 RNAتکثیش ٍیشٍع ّبی  -فبطّب RNAتکثیش 

 RNAتکثیش ٍیشٍع ّبی  -داس تک سؿتِ ای

هْبس کٌٌذُ ّب ٍ آًتی بیَتیک  -داس دٍ سؿتِ ای

  (ّب  هوبًؼت کٌٌذُ اص ًؼخِ بشداسی

 (تغییشات پغ اص سًٍَیؼی)بخؾ دٍمفلل ػَم: 

 RNAٍیظگی ّبی )تغییشات پغ اص سًٍَیؼی

ًقؾ  -RNAپشداصؽ  -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى

 -RNAپبیذاسی  -ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب

 ٪05جبهغ 

 اول مطالب

فلل چْبسم: پشٍتئیي ػبصی ٍ تغییشات پغ 

 اص آى

سیبَصٍم ))ٍ ػٌتض پشٍتئیي RNAتشجوِ 

ػبختوبى ٍ ػول  -)هبؿیي ػٌتض پشٍتئیي(

tRNA- mRNA کذ طًتیکی ٍ  -ببلغ

 -ػٌتتبص tRNAآهیٌَ اػیل  -تٌَع آى

هشاحل  -ٍ اػیذّبی آهیٌِ tRNAاتلبل 

 -هختلف پشٍتئیي ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب

تبهیي اًشطی هَسد ًیبص بشای پشٍتئیي 

 -پشٍتئیي ػبصی دس یَکبسیَت ّب -ػبصی

پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ 

تأثیش آًتی بیَتیک ّب بش  -کلشٍپالػت

تغییشات ٍ اًتقبل پشٍتئیي  -پشٍتئیي ػبصی

 فلل پٌجن: هببًی هٌْذػی طًتیک

 -DNA  ٍRNAتخلیق )هٌْذػی طًتیک

هْن تشیي آًضین ّبی  -DNAتَالی یببی 

کلَى  -هَسد اػتفبدُ دس هٌْذػی طًتیک

ؿٌبػبگش  -کتببخبًِ طًَهی -DNAػبصی 

 (PCR -هطبلؼِ هکبى طى -یب پشٍة
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 -ّوبًٌذ ػبصی دس هیتَکٌذسی

ّوبًٌذػبصی بِ سٍؽ دایشُ غلتبى 

(Rolling Circle)-  ّوبًٌذ ػبصی

 -داس DNAدس ببکتشیَفبطّبی 

ّوبًٌذ ػبصی دس ٍیشٍع ّبی 

DNA ػبصی  ّوبًٌذ -داس

ػیؼتن ّبی   -جْؾ -کشٍهبتیي

 (تشهین

 

تکبهل  -دس پشٍکبسیَت ّب RNAتکبهل 

RNA ًحَُ تَلیذ ٍ  -(دس یَکبسیَت ّب

ًحَُ تَلیذ  -ّب micro RNAچگًَگی ػول 

طى  -Interference RNAٍ هکبًیؼن ػول 

 ّبی کبرة

 (ّب

 

 بیوشیوی

ٍ تؼبدل اػیذ ٍ ببص، ػبختوبى  phآة ٍ 

اػیذّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، هتببَلیؼن 

اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، آًضین ّب، 

 ػبختوبى ٍ هتببَلیؼن ّن

ػبختوبى کشبَّیذسات ّب، هتببَلیؼن کشبَّیذسات ّب، 

 ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هؼذًی، بیَاًشطتیک




%05جامع
 ايل

ػبختوبى لیپیذ ّب ٍ غـبّبی صیؼتی، هتببَلیؼن 

 لیپیذ ّب، َّسهَى ّب ٍ هؼیشّبی اًتقبل پیبم



ػبختوبى اػیذّبی ًَکلئیک، هتببَلیؼن اػیذّبی 

ًَکلئیک، بیَلَطی هَلکَلی، بیَؿیوی ػشطبى، 

سٍؽ ّبی بیَؿیوی ٍ بیَلَطی هَلکَلی، 

 بیَؿیوی ببلیٌی



 

 زباى

 1-اینتر اکشن

Developing- مقدماتیسطح 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 

%05جامع
 ايل

3-ایىتراکشه
تافل

Develophng-سطحپیشرفته

ESM1-ESM2
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 آزهوى بهار و تابستاى هرحله  4

 نبم درس

 

 آزهون ششن

12/0/98 

 ٪ اول(05 جبهع )آزهون هفتن

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جبهع)آزهون هشتن

05/2/98 

 نهنآزهون 

13/2/98 

 آزهون دهن

9/3/98 



شیمی  آلی و 

عمومی



%05جامع
ديم

ّب ، هَلکَلْب ٍ یًَْب ، اػتَکیَهتشی ، فشهَلْبی ؿیویبیی آلکبًْب  اتن

 ػیکلَآلکبًْب ، ایضٍهشّبی فضبیی

ّبلَآلکبًْب ،   هؼبدالت ؿیویبیی ، ؿیوی گشهبیی ، ػبختبس الکتشًٍی اتوْب

 الکلْب ٍ اتشّب ، آلکٌْب

خَاف اتوْب ٍپیًَذ یًَی ، پیًَذ کٍَاالًؼی ، ؿکل ٌّذػی هَلکَل ّب ٍ ّیبشیذ اػیَى 

 ، تشکیببت آسٍهبتیک ،  آلذّیذّب ٍ کتًَْب  آلکینهب  اٍسبیتبل ّبی اتوی

اػیذّب ٍ اػتشّب ، آهیٌْب ٍ هـتقبت ، تشکیببت ّتشٍػیکل   گبصّب ، هبیؼبت ، جبهذات ، هحلَلِ

 ٍ قٌذّب

 %055جامع %055جامع

صیؼت 

 ػلَلی 

 

 

 ٪05جبهغ 

 دوم

 

 نتقبالت غشبییاسبختبر غشبی زیستی و نقل و فصل اول: 

غـبّبی  -غـبّبی صیؼتی)تشکیببت لیپیذی ٍ ػبصهبى یببی ػبختبسی -1

فؼفَلیپیذ ّب، اػفٌگَلیپیذ  -صیؼتی: تشکیببت پشٍتئیٌی ٍ ػولکشدّبی پبیِ ای

 ( ّب ٍ کلؼتشٍل: ػٌتض ٍ حشکت داخل ػلَلی

اًتقبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اص خالل غـب)هشٍس کلی بش اًتقبالت  -2

کبًبل  -اًتقبل دٌّذُ ّبی پشٍتئیٌی -ATPپوپ ّبی هلشف کٌٌذُ  -غـبیی

 ّبی یًَی بذٍى دسیچِ ٍ پتبًؼیل اػتشاحت غـب(

 فصل دوم: سبزهبن دهی و حرکت سلولی

 اتلبالت ػلَلی ٍ اًؼجبهبت ببفتی( -فیالهٌت ّبی حذ ٍاػط - هیکشٍتَبَل ّب - ػبصهبى دّی ٍ حشکت ػلَلی)هیکشٍفیالهٌت ّب -1

 یببی پروتئین هب در داخل سلول فصل سوم: هکبن

 اًتقبل اص طشیق گیت)اًتقبل بِ داخل ٍ خبسج ّؼتِ( -1

ّبی  پشٍتئیي -بِ هیتَکٌذسی پشٍتئیياًتقبل تشاغـبیی)اسػبل  -2

 ی صٍهی(ّبی پشاکؼ پشٍتئیياسػبل  -کلشٍپالػتی

ٍ اًتقبل اص طشیق غـب بِ  پشٍتئیياًتقبل ٍصیکَلی) هؼیش تشؿحی() ػٌتض  -3

 ّب آىّب ٍ تضویي کیفیت  پشٍتئیيتبخَسدى ٍ تغییش  -ی آًذٍپالػوی ؿبکِ

 -هکبًیؼن هَلکَلی ًقل ٍ اًتقبالت ٍصیکَلی -ی آًذٍپالػوی ؿبکِلَلي  دس

غـبیی ٍ هَاد  ّبی پشٍتئیيّذایت  -اًذٍػتیَص بب ٍاػطِ ی گیشًذُ

 ػیتَصٍلی بِ ػَی لیضٍصٍم(

 

 فصل چهبرم: انرژتیک سلولی

: اکؼیذاػیَى IIهشحلِ  -: گلیکَلیضIاکؼیذاػیَى َّاصی)هشحلِ  -1

 -َّاصی پیشٍات ٍ تَلیذ حذ ٍاػط ّبی اًشطی دس ػیکل کشبغ

 فصل پنجن: هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی

اجضای بِ ؿذت  -پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ هذت)اص پیبم خبسج ػلَلی تب پبػخ ػلَلی -1

اجضا ػوَهی ػیؼتن ّبی گیشًذُ ای  -هحبفظت ؿذُ اص هؼیشّبی اًتقبل پیبم داخل ػلَلی

تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَػط گیشًذُ ّبی جفت ؿذُ بب  -پشٍتئیي ّب -Gجفت ؿذُ بب 

G- جفت ؿذُ بب تبثیش گیشًذُ ّبی  -پشٍتئیي ّبG-  پشٍتئیي ّب بش سٍی هْبس یب فؼبل

پشٍتئیي ّب ٍ فؼبل ػبصی آًضین  -Gگیشًذُ ّبی جفت ؿذُ بب  -ػبصی آدًیلیل ػیکالص

 پبػخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ػلَل ّب بب اثشات هحیطی( - Cفؼفَلیپبص 

ٍ فؼبل  TGFβگیشًذُ ّبی  پبػخ ّبی طَالًی هذت بب تبثیش بش تغییش بیبى طى ّب)

گیشًذُ ّبی  -JAK/STATگیشًذُ ّبی ػیتَکیٌی ٍ هؼیش  - ّب Smadػبصی هؼتقین 

فؼفَ ایٌَصیتیذّب دس  -کیٌبص Ras  ٍMAPفؼبل ػبصی هؼیش ّبی  -(RTKتیشٍصیي کیٌبصی ) 

پیبم سػبًی هؼیش  -پشٍتئیي ّبی هًََهشی -Gگیشًذُ ّبی جفت ؿًَذُ بب  -ًقؾ ًبقلیي پیبم

Wnt پیبم سػبًی هؼیش  -تَس ّبی سًٍَیؼی اص کوپلکغ پشٍتئیي ػیتَصٍلیٍ سّب ػبصی فبک

دس اثش  NFκBفؼبل ػبصی فبکتَس سًٍَیؼی  -ّجَْگ، اص بیي بشًذُ ػشکَة طى ّبی ّذف

 هؼیش ّبی پیبم سػبًی هؼتلضم بشؽ دس پشٍتئیي( -تجضیِ پشٍتئیي هْبس کٌٌذُ

 فصل ششن: تنظین چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطبن

 -کٌتشل چشخِ ػلَلی -ی ٍ کٌتشل آى)هشٍسی بش ٍقبیغ چشخِ ػلَلیچشخِ ػلَل -1

 هیَص) ًَع خبكی اص تقؼین ػلَلی((

هشگ  - هشگ ػلَلی ٍ تٌظین آى)هؼیش داخل ػلَلی آپَپتَص) هؼیش هیتَکٌذسیبیی( -2

 ػلَلی) هؼیش خبسج ػلَلی( اص طشیق فؼبل ؿذى کبػپبصّب(

 ػشطبى
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ًیشٍ   :IVی  هشحلِ -: صًجیشُ اًتقبل الکتشٍىIIIی  هشحلِ

 (ATPی پشٍتًَی ٍ تَلیذ  هحشکِ

آًبلیض هَلکَلی  -ی ًَس ّبی جزة کٌٌذُ فتَػٌتض دس گیشًذُ (فتَ ػٌتض

 دس فتَػٌتش( CO2هتببَلیؼن  -ّب فتَػیؼتن

زیست 

 هولکولی

 ٪05جبهغ 

 دوم

 

 DNAفلل اٍل: ػبختوبى 

هبدُ ٍساثتی یب  -دس صیؼت ؿٌبػی هَلکَلی اكل بٌیبدی -تؼشیف طى)طًَم

 -تَتَهشیضاػیَى ببصّبی آلی -اتلبل فؼفَدی اػتش -اػیذّبی ًَکلئیک

 (ػبختبس اػیذّبی ًَکلئیک

 فلل دٍم: ّوبًٌذػبصی

ٍ  جبیگبُ آغبص ّوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت) DNAّوبًٌذ ػبصی

ّوبًٌذ  -آًضین ّلیکبص -ّوبًٌذ ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب -پشٍکبسیَت ّب

ّوبًٌذػبصی بِ  -ّوبًٌذ ػبصی دس هیتَکٌذسی -ػبصی دس یَکبسیَت ّب

ّوبًٌذ ػبصی دس ببکتشیَفبطّبی  -(Rolling Circleسٍؽ دایشُ غلتبى )

DNA ّوبًٌذ ػبصی دس ٍیشٍع ّبی  -داسDNA ػبصی  ّوبًٌذ -داس

 (ػیؼتن ّبی  تشهین -جْؾ -کشٍهبتیي

 ٍ ًؼخِ بشداسی( RNA)ػبختوبى بخؾ اٍلفلل ػَم: 

 -RNAاًَاع  -DNA ٍRNAتفبٍت ّبی هیبى  -RNAػبختوبى )

 -ًؼخِ بشداسی دس یَکبسیَت ّب -ًؼخِ بشداسی دس پشٍکبسیَت ّب

 -داس تک سؿتِ ای RNAتکثیش ٍیشٍع ّبی  -فبطّب RNAتکثیش 

هْبس کٌٌذُ ّب ٍ آًتی  -داس دٍ سؿتِ ای RNAتکثیش ٍیشٍع ّبی 

 (بیَتیک ّب  هوبًؼت کٌٌذُ اص ًؼخِ بشداسی

 (تغییشات پغ اص سًٍَیؼی)بخؾ دٍمفلل ػَم: 

 -اٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل آى RNAٍیظگی ّبی )تغییشات پغ اص سًٍَیؼی

 -RNAپبیذاسی  -ًقؾ ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب -RNAپشداصؽ 

ًحَُ  -(دس یَکبسیَت ّب RNAتکبهل  -ّب دس پشٍکبسیَت RNAتکبهل 

ًحَُ تَلیذ ٍ هکبًیؼن ػول  -ّب micro RNAتَلیذ ٍ چگًَگی ػول 

Interference RNA- طى ّبی کبرة 

 فلل چْبسم: پشٍتئیي ػبصی ٍ تغییشات پغ اص آى

 -tRNAػبختوبى ٍ ػول  -سیبَصٍم )هبؿیي ػٌتض پشٍتئیي())ٍ ػٌتض پشٍتئیي RNAتشجوِ 

mRNA آهیٌَ اػیل  -ذ طًتیکی ٍ تٌَع آىک -ببلغtRNA اتلبل  -ػٌتتبصtRNA  ٍ

تبهیي اًشطی هَسد ًیبص بشای  -هشاحل هختلف پشٍتئیي ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب -اػیذّبی آهیٌِ

پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ  -پشٍتئیي ػبصی دس یَکبسیَت ّب -پشٍتئیي ػبصی

 (تغییشات ٍ اًتقبل پشٍتئیي ّب -تأثیش آًتی بیَتیک ّب بش پشٍتئیي ػبصی -کلشٍپالػت

 فلل پٌجن: هببًی هٌْذػی طًتیک

هْن تشیي آًضین ّبی هَسد  -DNAتَالی یببی  -DNA  ٍRNAتخلیق )هٌْذػی طًتیک

هطبلؼِ  -ؿٌبػبگش یب پشٍة -کتببخبًِ طًَهی -DNAکلَى ػبصی  -اػتفبدُ دس هٌْذػی طًتیک

 (PCR -هکبى طى
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بیوشیمی


%05جامع
 ديم

ٍ تؼبدل اػیذ ٍ ببص، ػبختوبى اػیذّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب،  phآة ٍ 

هتببَلیؼن اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، آًضین ّب، ػبختوبى ٍ هتببَلیؼن ّن، 

ػبختوبى کشبَّیذسات ّب، هتببَلیؼن کشبَّیذسات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد 

ػبختوبى لیپیذ ّب ٍ غـبّبی صیؼتی، هتببَلیؼن لیپیذ ّب، َّسهَى ّب ٍ هؼیشّبی اًتقبل پیبم، 

ػبختوبى اػیذّبی ًَکلئیک، هتببَلیؼن اػیذّبی ًَکلئیک، بیَلَطی هَلکَلی، بیَؿیوی 

 ػشطبى، سٍؽ ّبی بیَؿیوی ٍ بیَلَطی هَلکَلی، بیَؿیوی ببلیٌی
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  هؼذًی، بیَاًشطتیک



زبان
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0-ایىتراکشه

Developingسطحمقدماتی 

2-ایىتراکشه
Developingسطحمتًسط 


،تافل3-ایىتراکشه

Developingسطحپیشرفته 

ESM1  ـESM2 
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