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آزهوى های تابستانی رایگاى (هطالعه  45درصد از دروس اصلی)
نام درس

هماتولوژی

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

(%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

(جامع  %25اول)

79/52/52

79/52/52

79/59/32

فصل اٍل(هَرفَلَشی گلبَل های
قرهس،اریترٍپَیس،هوَگلَبیي،هواتَکریت
، ESRضذ اًعقادها،رًگ آهیسی ها،بررسی هغس استخَاى،اًذکس
های اریترٍسیتی،شوارش دستی سلَل های خًَی،سلَل های
بٌیادی ٍ خَى سازی،فاکتَرهای ًسخه برداری ٍ سایتَکیي های
خَى ساز)

فصل دٍم(هتابَلیسن آهي ٍ کن خًَی فقر آهي،اختالالت هربَط
به هتابَلیسن غیرطبیعی آهي(پَرفیری-هوَکرٍهاتَز-
هوَسیذرٍز)،کن خًَی هگالَبالستیک،آپالزی ها،کن خًَی های
هوَلیتیک،تاالسوی،هوَگلَبیٌَ پاتی ها،اختالالت هتابَلیک)

طًْبٍآًتیثبدیّبـکوپلکغػبصگبسیًؼجیاصلیـ


آًتی

ایمنولوژی

ّبـپزیشًذُّبیٍAgهَلکَلْبی

پشداصؽٍاسائِیAgثِTcell

کوکی .Tcell

زبان

www.nokhbegaan.com

اینتر اکشن1-
Developingسطح مقدماتی

جامع %05
اول مطالب

ٍیظیگیّبیػلَلْبٍثبكتّبیػیؼتنایوٌی


جامع %05
اول مطالب

اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

جامع %05
اول مطالب

 4هرحله آزهوى پاییس و زهستاى

نام درس

آزهوى اول (%52اول مطالب)
99/59/9

آزهوى دوم

آزهوى سوم

(%52دوم مطالب)

99/00/4

99/05/9

آزهوى چهارم

آزهوى پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

99/01/2

99/01/13
ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،

بیوشیمی

آةٍٍphتؼبدلاػیذٍثبص،ػبختوبى

هتبثَلیؼناػیذّبیًَکلئیک،

اػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،هتبثَلیؼناػیذ

ػبختوبىکشثَّیذساتّب،هتبثَلیؼنکشثَّیذساتّبٍ،یتبهیيّبٍ

جبهغ %05

ػبختوبىلیپیذّبٍؿـبّبیصیؼتی،هتبثَلیؼنلیپیذ

ثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیوی

ّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍ

هَادهؼذًی،ثیَاًشطتیک 

اٍلهغبلت

ّبَّ،سهَىّبٍهؼیشّبیاًتوبلپیبم 

ػشعبى،سٍؽّبیثیَؿیویٍ
ثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیوی

هتبثَلیؼنّن 

ثبلیٌی 
فصل اول :سبختبر غشبی زیستی و نقل و
انتقبالت غشبیی
 -1ؿـبّبی صیؼتی(تشکیجبت لیپیذی ٍ ػبصهبى
یبثی ػبختبسی -ؿـبّبی صیؼتی :تشکیجبت
پشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِای -كؼلَلیپیذّب،
اػلٌگَلیپیذ ّب ٍ کلؼتشٍل :ػٌتض ٍ حشکت
داخلػلَلی)



زیست

 -2اًتوبل یَى ّب ٍ هلکَل ّبی کَچک اص

سلولی

خاللؿـب(هشٍسکلیثشاًتوبالتؿـبیی-پوپ
ّبی هصشف کٌٌذُ  -ATPاًتوبل دٌّذُ ّبی
پشٍتئیٌی -کبًبل ّبی یًَی ثذٍى دسیچِ ٍ
پتبًؼیلاػتشاحتؿـب) 



فصل دوم :سبزهبن دهی و حرکت
سلولی
-1ػبصهبىدّیٍحشکت
ػلَلی(هیکشٍكیالهٌتّب
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فصل سوم :هکبنیببی پروتئین هب در داخل سلول
-1اًتوبلاصعشینگیت(اًتوبلثِداخلٍخبسجّؼتِ)



 -2اًتوبل تشاؿـبیی(اسػبل پشٍتئیي ثِ هیتَکٌذسی -پشٍتئیي ّبی
کلشٍپالػتی-اسػبلپشٍتئیيّبیپشاکؼیصٍهی)



 -3اًتوبل ٍصیکَلی( هؼیش تشؿحی)( ػٌتض پشٍتئیي ٍ اًتوبل اص عشین
ؿـبثِؿجکِیآًذٍپالػوی -تبخَسدىٍتـییشپشٍتئیي ّبٍتضویي

ؿجکِیآًذٍپالػوی-هکبًیؼنهَلکَلیًولٍ
آىّبدسلَلي 
کیلیت 

فصل پنجن :هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی
 -1پبػخ ّبی ػشیغ ٍ کَتبُ هذت(اص پیبم خبسج
ػلَلی تب پبػخ ػلَلی -اجضای ثِ ؿذت هحبكظت

فصل ششن :تنظین چرخه
سلولی ،آپوپتوز و سرطبن

ؿذُ اص هؼیشّبی اًتوبل پیبم داخل ػلَلی -اجضا
ػوَهی ػیؼتن ّبی گیشًذُ ای جلت ؿذُ ثب  -1 -Gچشخِ ػلَلی ٍ کٌتشل
پشٍتئیي ّب -تٌظین کبًبل ّبی یًَی تَػظ گیشًذُ آى(هشٍسی ثش ٍهبیغ چشخِ
ّبی جلت ؿذُ ثب  -Gپشٍتئیي ّب -تبثیش گیشًذُ ػلَلی -کٌتشل چشخِ ػلَلی-
ّبیجلتؿذُثب  -Gپشٍتئیيّبثشسٍیهْبسیب هیَص( ًَع خبصی اص توؼین


اًتوبالتٍصیکَلی -اًذٍػتیَصثبٍاػغِ یگیشًذُّ -ذایتپشٍتئیي
كؼبل ػبصی آدًیلیل ػیکالص -گیشًذُ ّبی جلت ػلَلی)) 

٪
05
جبهغ

ّبیؿـبییٍهَادػیتَصٍلیثِػَیلیضٍصٍم)

ؿذُثب-Gپشٍتئیيّبٍكؼبلػبصیآًضینكؼلَلیپبص
 -2هشگ ػلَلی ٍ تٌظین
اٍلهغبلت

  -Cپبػخ ّبی ّوبٌّگ کٌٌذُ ػلَل ّب ثب اثشات
فصل چهبرم :انرژتیک سلولی
آى(هؼیش داخل ػلَلی آپَپتَص(
هحیغی) 
اکؼیذاػیَى َّاصی(هشحلِ  :Iگلیکَلیض -هشحلِ :II
-1
هؼیشهیتَکٌذسیبیی)  -هشگ
پبػخّبیعَالًیهذتثبتبثیشثشتـییشثیبىطىّب(
اکؼیذاػیَىَّاصیپیشٍاتٍتَلیذحذٍاػظّبیاًشطیدسػیکل
ػلَلی( هؼیش خبسج ػلَلی) اص
گیشًذُّبیٍTGFβكؼبلػبصی
هشحلِی ً :IVیشٍ

هشحلِی  :IIIصًجیشُ اًتوبل الکتشٍى -

کشثغ -
عشین كؼبل ؿذى کبػپبصّب)
-گیشًذُّبیػیتَکیٌیٍ
هؼتوینّSmadب


هحشکِیپشٍتًَیٍتَلیذ )ATP



 
گیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصی

JAK/STAT
هؼیش
-3ػشعبى
كتَػٌتضدسگیشًذُّبیجزةکٌٌذُیًَس-آًبلیضهَلکَلی

كتَػٌتض)
اتصبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبكتی) 
-هیکشٍتَثَلّب -كیالهٌتّبیحذٍاػظ-
كؼبلػبصیهؼیشّبیMAPٍRas
(-)RTK

كتَػیؼتنّب-هتبثَلیؼنCO2دسكتَػٌتش)

كؼلَایٌَصیتیذّبدسًوؾًبهلیيپیبم-
کیٌبص-


گیشًذُّبیجلتؿًَذُثب-Gپشٍتئیيّبی
هًََهشی-پیبمسػبًیهؼیشٍWntسّبػبصی
كبکتَسّبیسًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیي
ػیتَصٍلی-پیبمسػبًیهؼیشّجَْگ،اصثیيثشًذُ
ػشکَةطىّبیّذف-كؼبلػبصیكبکتَس
سًٍَیؼیNFκBدساثشتجضیِپشٍتئیيهْبسکٌٌذُ-
هؼیشّبیپیبمسػبًیهؼتلضمثشؽدسپشٍتئیي)  
كصلاٍل:ػبختوبىDNA
طًَم(تؼشیق طى -اصل ثٌیبدی دس صیؼت
ؿٌبػی هَلکَلی -هبدُ ٍساثتی یب اػیذّبی
ًَکلئیک-

اتصبل

كؼلَدی

كصلػَم:ثخؾاٍل(ػبختوبىًٍRNAؼخِثشداسی) 

كصلچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتـییشاتپغاصآى 

اػتش( -ػبختوبى  -RNAتلبٍت ّبی هیبى  -RNAٍ DNAاًَاع

تشجوٍِ RNAػٌتضپشٍتئیي((سیجَصٍم(هبؿیيػٌتض

تَتَهشیضاػیَى ثبصّبی آلی -ػبختبس اػیذّبی ً -RNAؼخِ ثشداسی دس پشٍکبسیَت ّبً -ؼخِ ثشداسی دس
یَکبسیَتّب -تکثیش RNAكبطّب -تکثیشٍیشٍعّبی RNAداس

ًَکلئیک)
كصلدٍمّ:وبًٌذػبصی 

زیست
هولکولی

پشٍتئیي) -ػبختوبى ٍ ػول  mRNA-tRNA

تک سؿتِ ای -تکثیش ٍیشٍع ّبی  RNAداس دٍ سؿتِ ای -هْبس

ّوبًٌذ ػبصی (DNAجبیگبُ آؿبص ّوبًٌذ کٌٌذُّبٍآًتیثیَتیکّبهوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِثشداسی)  
ػبصیدسیَکبسیَتٍپشٍکبسیَتّبّ-وبًٌذ

كصلػَم:ثخؾدٍم(تـییشاتپغاصسًٍَیؼی) 

ثبلؾ -کذ طًتیکی ٍ تٌَع آى -آهیٌَ اػیل tRNA
جبهغ ٪05
اٍلهغبلت 

ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب -آًضین ّلیکبص -تـییشات پغ اص سًٍَیؼی(ٍیظگی ّبی  RNAاٍلیِ ٍ ًحَُ تکبهل

ػٌتتبص -اتصبل  ٍ tRNAاػیذّبی آهیٌِ -هشاحل
هختلق پشٍتئیي ػبصی دس پشٍکبسیَت ّب -تبهیي
اًشطیهَسدًیبصثشایپشٍتئیيػبصی -پشٍتئیيػبصی
دس یَکبسیَت ّب -پشٍتئیي ػبصی دس هیتَکٌذسی ٍ

ّوبًٌذػبصیدسیَکبسیَتّبّ -وبًٌذػبصی آى -پشداصؽً -RNAوؾ ایٌتشٍى ّب دس ػبختبس طى ّب -پبیذاسی

کلشٍپالػت -تأثیش آًتی ثیَتیک ّب ثش پشٍتئیي

دس هیتَکٌذسیّ -وبًٌذػبصی ثِ سٍؽ دایشُ  -RNAتکبهل  RNAدس پشٍکبسیَت ّب -تکبهل  RNAدس

ػبصی-تـییشاتٍاًتوبلپشٍتئیيّب) 

ؿلتبى (ّ -)Rolling Circleوبًٌذ ػبصی دس یَکبسیَت ّب)ً -حَُ تَلیذ ٍ چگًَگی ػول ّ micro RNAب-

كصلپٌجن:هجبًیهٌْذػی
طًتیک 
هٌْذػیطًتیک(تخلیصDNA
ٍ-RNAتَالییبثی-DNA
هْنتشیيآًضینّبیهَسد
اػتلبدُدسهٌْذػیطًتیک-
کلَىػبصی-DNAکتبثخبًِ
طًَهی-ؿٌبػبگشیبپشٍة-
هغبلؼِهکبىطى ) PCR-

ثبکتشیَكبطّبی  DNAداسّ -وبًٌذ ػبصی دس ًحَُتَلیذٍهکبًیؼنػول-RNAInterferenceطىّبیکبرة 
ٍیشٍع ّبی  DNAداسّ -وبًٌذ ػبصی
کشٍهبتیي-جْؾ-ػیؼتنّبیتشهین) 
كصلاٍل(هَسكَلَطیگلجَلّبی

هماتولوژی

هشهض،اسیتشٍپَیضّ،وَگلَثیيّ،وبتَکشیت 

كصلدٍم(هتبثَلیؼنآّيٍکنخًَیكوشآّي،اختالالتهشثَطثِ

،ESRضذاًؼوبدّب،سًگآهیضیّب،ثشسػی

هتبثَلیؼنؿیشعجیؼیآّي(پَسكیشیّ-وَکشٍهبتَصّ-وَػیذسٍص)،کن

هـضاػتخَاى،اًذکغّبیاسیتشٍػیتی،ؿوبسؽ

خًَیهگبلَثالػتیک،آپالصیّب،کنخًَیّبی

دػتیػلَلّبیخًَی،ػلَلّبیثٌیبدیٍ

ّوَلیتیک،تبالػویّ،وَگلَثیٌَپبتیّب،اختالالتهتبثَلیک) 

خَىػبصی،كبکتَسّبیًؼخِثشداسیٍ



ػبیتَکیيّبیخَىػبص) 
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جبهغ %05
اٍلهغبلت

كصلػَم(گشاًَلَپَئض،اختالالتؿیشثذخین

كصلچْبسم(ػبختوبى

لکَػیتی ،

پالکت،كؼبلیتٍػولکشد

 CML،MPN،CNL

پالکتْب،ػشٍمًٍوؾآًْبٍ

CLL
ALL
AML
دیؼکشاصیّبیپالػوبػل،لٌلَم 

ثیوبسیّبیػشٍم،ثیوبسیّبی

MPN/MDS،MDS

کویپالکت،ثیوبسیّبیکیلی
پالکت،ػیؼتناًؼوبد،هْبسکٌٌذُ
ّبیاًؼوبد،ػیؼتنكیجیٌَلیتیک،

ثذخیویّبیهیلَئیذلٌلَئیذّوشاُثب )EO

ثیوبسیّبیخًَشیضیدٌّذُ،
ثیوبسیّبیتشٍهجَصدٌّذُ) 

ثلَؽلٌلَػیتیٍثشٍصطًْبیپزیشًذُیAgـكؼبل

طًْبٍآًتیثبدیّبـکوپلکغػبصگبسی


آًتی

ایمنولوژی

ًؼجیاصلیـپشداصؽٍاسائِیAgثِ

ّTcellبـپزیشًذُّبیٍAgهَلکَلْبی

جبهغ %05
ٍیظیگیّبیػلَلْبٍثبكتّبیػیؼتنایوٌی 


اٍلهغبلت

کوکی .Tcell

زبان

ؿذىTcellـكؼبلؿذىّBcellبٍتَلیذAgـ
تحولایوًََلَطیکػبیتَکبیيّبـایوٌیراتیـ
هکبًیؼنّبیاجشاییایوٌیػلَلیٍایوٌیّوَسال .



ایٌتشاکـي 1-

ایٌتشاکـي 2-

جبهغ %05

ایٌتشاکـي،3-تبكل 

Developingػغحهوذهبتی 

Developingػغحهتَػظ 

اٍلهغبلت

Developingػغحپیـشكتِ 
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ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسثشاثش
تَهَسّبـثیوبسیْبیپبػخْبی
ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتٍخَد
ایوٌیـاصدیبدحؼبػیتصٍدسع
ـکوجَدّبیایوٌیهبدسصادیٍ
اکتؼبثی .
ESM1ـ ESM2

 4هرحله آزهوى بهار و تابستاى

نبم درس

آزهون ششن

آزهون هفتن( جبهع  ٪05اول)

آزهون هشتن(جبهع  ٪05دوم)

آزهون نهن

آزهون دهن

98/0/12

98/1/02

98/2/05

98/2/13

98/3/9

آةٍٍphتؼبدلاػیذٍثبص،ػبختوبىاػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،
بیوشیمی

جبهغ %05

هتبثَلیؼناػیذّبیآهیٌٍِپشٍتئیيّب،آًضینّب،ػبختوبىٍهتبثَلیؼن

دٍمهغبلت

ّن،ػبختوبىکشثَّیذساتّب،هتبثَلیؼنکشثَّیذساتّبٍ،یتبهیيّبٍ
هَادهؼذًی،ثیَاًشطتیک 
فصل اول :سبختبر غشبی زیستی و نقل و انتقبالت غشبیی
-1ؿـبّبیصیؼتی(تشکیجبتلیپیذیٍػبصهبىیبثیػبختبسی-ؿـبّبی
صیؼتی:تشکیجبتپشٍتئیٌیٍػولکشدّبیپبیِای-كؼلَلیپیذّب،
اػلٌگَلیپیذّبٍکلؼتشٍل:ػٌتضٍحشکتداخلػلَلی

) 

-2اًتوبلیَىّبٍهلکَلّبیکَچکاصخاللؿـب(هشٍسکلیثش
اًتوبالتؿـبیی-پوپّبیهصشفکٌٌذُ-ATPاًتوبلدٌّذُّبی
پشٍتئیٌی-کبًبلّبییًَیثذٍىدسیچٍِپتبًؼیلاػتشاحتؿـب) 
فصل دوم :سبزهبن دهی و حرکت سلولی


زیست سلولی

-1ػبصهبىدّیٍحشکتػلَلی(هیکشٍكیالهٌتّب



فصل سوم :هکبنیببی پروتئین هب در داخل سلول
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-1اًتوبلاصعشینگیت(اًتوبلثِداخلٍخبسجّؼتِ)

دٍم 

-2اًتوبلتشاؿـبیی(اسػبلپشٍتئیيثِهیتَکٌذسی-پشٍتئیيّبی
کلشٍپالػتی-اسػبلپشٍتئیيّبیپشاکؼیصٍهی) 
-3اًتوبلٍصیکَلی(هؼیشتشؿحی)(ػٌتضپشٍتئیيٍاًتوبلاصعشینؿـبثِ
آىّب
ؿجکِیآًذٍپالػوی-تبخَسدىٍتـییشپشٍتئیيّبٍتضویيکیلیت 

ؿجکِیآًذٍپالػوی-هکبًیؼنهَلکَلیًولٍاًتوبالت
دسلَلي 
ٍصیکَلی-اًذٍػتیَصثبٍاػغِیگیشًذُّ-ذایتپشٍتئیيّبیؿـبییٍ
هَادػیتَصٍلیثِػَیلیضٍصٍم) 
فصل چهبرم :انرژتیک سلولی
 -1اکؼیذاػیَىَّاصی(هشحلِ:Iگلیکَلیض-هشحلِ:II
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ػبختوبىلیپیذّبٍؿـبّبیصیؼتی،هتبثَلیؼنلیپیذّبَّ،سهَىّبٍهؼیشّبیاًتوبل
پیبم،ػبختوبىاػیذّبیًَکلئیک،هتبثَلیؼناػیذّبیًَکلئیک،ثیَلَطیهَلکَلی،
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ثیَؿیویػشعبى،سٍؽّبیثیَؿیویٍثیَلَطیهَلکَلی،ثیَؿیویثبلیٌی

فصل پنجن :هسیرهبی پیبم رسبنی سلولی
 -1پبػخّبیػشیغٍکَتبُهذت(اصپیبمخبسجػلَلیتبپبػخػلَلی-اجضایثِ
ؿذتهحبكظتؿذُاصهؼیشّبیاًتوبلپیبمداخلػلَلی-اجضاػوَهیػیؼتن
ّبیگیشًذُایجلتؿذُثب-Gپشٍتئیيّب-تٌظینکبًبلّبییًَیتَػظ
گیشًذُّبیجلتؿذُثب-Gپشٍتئیيّب-تبثیشگیشًذُّبیجلتؿذُثب-G
پشٍتئیيّبثشسٍیهْبسیبكؼبلػبصیآدًیلیلػیکالص-گیشًذُّبیجلتؿذُ
ثب-GپشٍتئیيّبٍكؼبلػبصیآًضینكؼلَلیپبصC

-پبػخّبیّوبٌّگ

کٌٌذُػلَلّبثباثشاتهحیغی) 
-هیکشٍتَثَلّب -كیالهٌتّبیحذٍاػظ-اتصبالتػلَلیٍاًؼجبهبتثبكتی) 
گیشًذُّبیٍTGFβ
پبػخّبیعَالًیهذتثبتبثیشثشتـییشثیبىطىّب(
كؼبلػبصیهؼتوینّSmadب

-گیشًذُّبیػیتَکیٌیٍهؼیش

-JAK/STATگیشًذُّبیتیشٍصیيکیٌبصی(-)RTKكؼبلػبصیهؼیشّبی
MAPٍRasکیٌبص -كؼلَایٌَصیتیذّبدسًوؾًبهلیيپیبم-گیشًذُّبیجلت
ؿًَذُثب-Gپشٍتئیيّبیهًََهشی-پیبمسػبًیهؼیشٍWntسّبػبصیكبکتَسّبی
سًٍَیؼیاصکوپلکغپشٍتئیيػیتَصٍلی-پیبمسػبًیهؼیشّجَْگ،اصثیيثشًذُ
ػشکَةطىّبیّذف-كؼبلػبصیكبکتَسسًٍَیؼیNFκBدساثشتجضیِپشٍتئیي
هْبسکٌٌذُ-هؼیشّبیپیبمسػبًیهؼتلضمثشؽدسپشٍتئیي) 
فصل ششن :تنظین چرخه سلولی ،آپوپتوز و سرطبن
 -1چشخِػلَلیٍکٌتشلآى(هشٍسیثشٍهبیغچشخِػلَلی-کٌتشلچشخِ
ػلَلی-هیَص(ًَعخبصیاصتوؼینػلَلی))
 -2هشگػلَلیٍتٌظینآى(هؼیشداخلػلَلیآپَپتَص(هؼیش
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اکؼیذاػیَىَّاصیپیشٍاتٍتَلیذحذٍاػظّبیاًشطیدس

هیتَکٌذسیبیی)

-هشگػلَلی(هؼیشخبسجػلَلی)اصعشین

هشحلِی:IIIصًجیشُاًتوبلالکتشٍى-

ػیکلکشثغ-

كؼبلؿذىکبػپبصّب)

ًیشٍهحشکِیپشٍتًَیٍتَلیذ)ATP

هشحلِی:IV


ػشعبى 

كتَػٌتضدسگیشًذُّبیجزةکٌٌذُیًَس-آًبلیضهَلکَلی

كتَػٌتض)
كتَػیؼتنّب-هتبثَلیؼنCO2دسكتَػٌتش) 

كصلاٍل:ػبختوبىDNA
طًَم(تؼشیقطى-اصلثٌیبدی دسصیؼتؿٌبػیهَلکَلی-هبدٍُساثتی
یباػیذّبیًَکلئیک-اتصبلكؼلَدیاػتش-تَتَهشیضاػیَىثبصّبی
آلی-ػبختبساػیذّبیًَکلئیک)
كصلدٍمّ:وبًٌذػبصی 
ّوبًٌذػبصی (DNAجبیگبُآؿبصّوبًٌذػبصیدسیَکبسیَتٍ
پشٍکبسیَتّبّ-وبًٌذػبصیدسپشٍکبسیَتّب-آًضینّلیکبصّ-وبًٌذ
ػبصیدسیَکبسیَتّبّ-وبًٌذػبصیدسهیتَکٌذسیّ-وبًٌذػبصیثِ
سٍؽدایشُؿلتبى(ّ-)Rolling Circleوبًٌذػبصیدسثبکتشیَكبطّبی

زیست هولکولی

DNAداسّ-وبًٌذػبصیدسٍیشٍعّبیDNAداسّ-وبًٌذ ػبصی
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کشٍهبتیي-جْؾ-ػیؼتنّبیتشهین) 

دٍم 

كصلػَم:ثخؾاٍل(ػبختوبىًٍRNAؼخِثشداسی) 



(ػبختوبى-RNAتلبٍتّبیهیبى-RNAٍDNAاًَاع
ً-RNAؼخِثشداسیدسپشٍکبسیَتّبً-ؼخِثشداسیدس
یَکبسیَتّب-تکثیشRNAكبطّب-تکثیشٍیشٍعّبیRNAداس
تکسؿتِای-تکثیشٍیشٍعّبیRNAداسدٍسؿتِای-هْبس
کٌٌذُّبٍآًتیثیَتیکّبهوبًؼتکٌٌذُاصًؼخِثشداسی) 
كصلػَم:ثخؾدٍم(تـییشاتپغاصسًٍَیؼی) 
تـییشاتپغاصسًٍَیؼی(ٍیظگیّبیRNAاٍلیًٍِحَُتکبهلآى-
پشداصؽً-RNAوؾایٌتشٍىّبدسػبختبسطىّب-پبیذاسی-RNA
تکبهلRNAدسپشٍکبسیَتّب-تکبهلRNAدسیَکبسیَتّب)-
ًحَُتَلیذٍچگًَگیػولّmicro RNAبً-حَُتَلیذٍهکبًیؼن
ػول-RNAInterferenceطىّبیکبرة 
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كصلچْبسم:پشٍتئیيػبصیٍتـییشاتپغاصآى 
تشجوٍِRNAػٌتضپشٍتئیي((سیجَصٍم(هبؿیيػٌتضپشٍتئیي)-ػبختوبىٍػول
 mRNA-tRNAثبلؾ-کذطًتیکیٍتٌَعآى-آهیٌَاػیلtRNAػٌتتبص-اتصبل
ٍtRNAاػیذّبیآهیٌِ-هشاحلهختلقپشٍتئیيػبصیدسپشٍکبسیَتّب-تبهیي
اًشطیهَسدًیبصثشایپشٍتئیيػبصی-پشٍتئیيػبصیدسیَکبسیَتّب-پشٍتئیيػبصی
دسهیتَکٌذسیٍکلشٍپالػت-تأثیشآًتیثیَتیکّبثشپشٍتئیيػبصی-تـییشاتٍ
اًتوبلپشٍتئیيّب) 
كصلپٌجن:هجبًیهٌْذػیطًتیک 
هٌْذػیطًتیک(تخلیص-RNAٍDNAتَالییبثی-DNAهْنتشیيآًضین
ّبیهَسداػتلبدُدسهٌْذػیطًتیک-کلَىػبصی-DNAکتبثخبًِطًَهی-
ؿٌبػبگشیبپشٍة-هغبلؼِهکبىطى ) PCR-
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كصلاٍلٍدٍم(هَسكَلَطیگلجَلّبی
هشهض،اسیتشٍپَیضّ،وَگلَثیيّ،وبتَکشیت 

كصلػَمٍچْبسم(گشاًَلَپَئض،اختالالتؿیشثذخینلکَػیتی ،

،ESRضذاًؼوبدّب،سًگآهیضیّب،ثشسػیهـضاػتخَاى،اًذکغّبی

 CML،MPN،CNL

اسیتشٍػیتی،ؿوبسؽدػتیػلَلّبیخًَی،ػلَلّبیثٌیبدیٍخَى

CLL
ALL
AML
دیؼکشاصیّبیپالػوبػل،لٌلَم 

ػبصی،كبکتَسّبیًؼخِثشداسیٍػبیتَکیيّبیخَىػبص
هماتولوژی
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هتبثَلیؼنآّيٍکنخًَیكوشآّي،اختالالتهشثَطثِهتبثَلیؼن

دٍمهغبلت

ؿیشعجیؼیآّي(پَسكیشیّ-وَکشٍهبتَصّ-وَػیذسٍص)،کنخًَی

MPN/MDS،MDS

هگبلَثالػتیک،آپالصیّب،کنخًَیّبی

ثذخیویّبیهیلَئیذلٌلَئیذّوشاُثبEO

ّوَلیتیک،تبالػویّ،وَگلَثیٌَپبتیّب،اختالالتهتبثَلیک) 

ػبختوبىپالکت،كؼبلیتٍػولکشدپالکتْب،ػشٍمًٍوؾآًْبٍثیوبسیّبیػشٍم،



ثیوبسیّبیکویپالکت،ثیوبسیّبیکیلیپالکت،ػیؼتناًؼوبد،هْبسکٌٌذُّبی



اًؼوبد،ػیؼتنكیجیٌَلیتیک،ثیوبسیّبیخًَشیضیدٌّذُ،ثیوبسیّبیتشٍهجَصدٌّذُ) 
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طًْبٍآًتیثبدیّبـکوپلکغػبصگبسیًؼجیاصلیـپشداصؽٍ


آًتی
ایمنولوژی
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اسائِیAgثِّTcellبـپزیشًذُّبیٍAgهَلکَلْبیکوکی.Tcell


دٍمهغبلت

ٍیظیگیّبیػلَلْبٍثبكتّبیػیؼتنایوٌی 


ایٌتشاکـي 1-

زبان
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Developingػغحهوذهبتی

دٍمهغبلت

ایٌتشاکـي 2-
Developingػغحهتَػظ

ثلَؽلٌلَػیتیٍثشٍصطًْبیپزیشًذُیAgـكؼبلؿذىTcellـكؼبلؿذىBcell
ّبـایوٌیراتیـهکبًیؼنّبی


ـتحولایوًََلَطیکػبیتَکبیي
ّبٍتَلیذAg
اجشاییایوٌیػلَلیٍایوٌیّوَسال.ایوًََلَطیپیًَذـایوٌیدسثشاثشتَهَسّبـ
ثیوبسیْبیپبػخْبیایوٌیـاصدیبدحؼبػیتٍخَدایوٌیـاصدیبدحؼبػیتصٍدسع
ـکوجَدّبیایوٌیهبدسصادیٍاکتؼبثی .
ایٌتشاکـي،3-تبكل 
Developingػغحپیـشكتِ
ESM1ـESM2

مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:
تهراى 90630006396 ٍ 66090966 - 66090966 -
رشت96666666990-
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الهیجاى96610610916-
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