
 
 

 

 موسسه علوم پزشکی سنا 1041سال  ایمرحله 9آزمایشی  هایآزمونسرفصل 

 
 جامع 9و  8 و 7( مرحله 5 و 4مرور ) 6مرحله  (2 و 1مرور ) 3مرحله 

 منابع پنجم مرحله مرحله چهارم مرحله دوم مرحله اول نام درس

 گری آناتومی اندام فوقانی و تحتانی آناتومی سرو گردن مغز و نخاع(اعصاب )آناتومی  آناتومی تنه آناتومی

 

 جنین شناسی

 مقدمه ای بر تنظیم مولکولی و پیام رسانی-1

 گامتوژنز-2

تا النه  گذاریتخمکاول تکامل: یهفته-3

 گزینی

 دوالیهزایای  یصفحهدوم تکامل: یهفته-4

 زایای سه الیه یصفحهسوم تکامل: یهفته-5

 رویانی یدورهسوم تا هشتم: یهفته-6

 ماه سوم تا تولد:جنین و جفت-7

 محوری سکلتا-1

 دستگاه عضالنی-2

 هااندام-3

 حفرات بدن-4

 سیستم گوارش-5

 نقایص زمان تولد-1

 قلبی عروقی سیستم-2

 یتنفس سیستم-3

 دستگاه ادراری تناسلی-4

 و گردن سر-1

 عصبی مرکزی سیستم-2

 گوش-3

 چشم-4

 دستگاه پوششی-5

 النگمن

نمودارنامه جنین شناسی )منبع 

 توصیه شده(

 بافت شناسی

 مطالعه آن هایروشبافت شناسی و -1

 بیولوژی سلولی-2

 بافت پوششی-3

 بافت همبند-4

 غضروف-1

 استخوان-2

 بافت عضالنی-3

 دستگاه گوارش-4

 پانکراس و کبد-5

 یسازخونخون و -1

 دستگاه گردش خون و لنف-2

 دستگاه تنفس-3

 کلیه و دستگاه ادراری-4

 دستگاه تناسلی زن-5

 دستگاه تناسلی مرد-6

 بافت عصبی-1

 دستگاه ایمنی-2

 پوست-3

 سیستم اندوکرین-4

 چشم و گوش-5

 جعفر سلیمانی راد

 ()محور اصلی

 کوییرا جان

 تکمیلی مطالعه شود( صورتبه) 
Tenkate 



 
 
 

 زیست سلولی

 و مولکولی

 شیمیایی ساختارهای+ سلول کلی ساختمان:1

 سلول مشاهده و کشت:2

 پروتئین عملکرد و ساختار:3

 مولکولی ژنتیک های تکنیک:4

 هازرشتهیر: سلول سازماندهی و حرکت:5

 و هاریزلوله: سلولی حرکت و یابیسازمان:6

 حد وسط هایرشته

 (بافت در سلول یکپارچگی) سلولی اتصاالت:1
 عصبی هایسلول:2
 سلولی غشاهای ساختار:3
 عرض از کوچک هایمولکول و هایون انتقال:4

 غشا
 هااندامک غشای به هاپروتئین انتقال:5
 اندوسیتوز و ترشح وزیکولی، ونقلحمل:6
 سلول زایی انرژی:7

 دهش جفت هایگیرنده و پیام انتقال:1
 پروتئین با

 رسانی پیام مسیرهای:2
 ژن بیان یکنندهکنترل

 ژنتیک ایپایه هایمکانیسم:3
 مولکولی

 کروموزوم و ژنوم ژن،:4

 یوکاریوتی سلول چرخه:5

 سرطان:1

 سلولی تقارن بنیادی، هایسلول:2

 سلولی مرگ و

 ژن بیان رونویسی کنترل:3

 ژن رونویسی از پس کنترل:4

 شناسیایمنی:5

 زیست سلولی و مولکولی لودیش-1
نمودار نامه زیست شناسی سلولی و -2

 شده(منبع توصیه) یمولکول

 یلمولکوصفر تا صد زیست سلولی و -3

 شده(منبع توصیه)

 عمومی زبان
 %111جامع 

پالس زبان 91 –صفر تا صد زبان  -سیاه زبان ارشد جعبه منابع مورد توصیه شده رتبه های برتر:  
 


