
  
  

  )فيزيولوژي -شناسي جانوريزيستمباحث ( نام دروس رديف

  انگليسيزبان   1

هــاي ها، قيدها، مصدر و تطابق، حروف اضافه و ربط، گزارهضماير، افعال، صفت اسم، حرف تعريف،گرامر:
  هاي وصفي قيدي و گزاره

  كل فصل مطالعه شود. واژگان:
 (كل فصل مطالعه شود).درك مطلب

  تحصيلياستعداد   2

ها، تــوان ـ هاي كمي از مباحث (درصــد ـ نســبت و تناســب ـ مجموعــهحل مسئله و مقايسه:كميتي
هاي جبــري ـ ها ـ مجموعه اعداد ـ اعداد زوج و فرد ـ مقايسه اعداد و عبارات ـ اتحادها و عبارتراديكال

عد ـ لگاريتم ـ آمار ـ آنــاليز ها و نامعادالت ـ تصامعادالت و دستگاه معادالت ـ تعيين عالمت ـ نامساوي
   تركيبي و احتمال ـ نظريه اعداد).

هاي نقد ارتباط علي هاي منطقي ـ انواع استدالل ـ رابطه علت و معلولي ـ روش(گزاره استدالل منطقي:
  ـ تضعيف استدالل)

  (كل فصل مطالعه شود). تحليلي
 (كل فصل مطالعه شود).درك مطلب

 كارشناسي شامل:دروس تخصصي در سطحمجموعه

  جانوريفيزيولوژي   3

بندي عملي بدن انسان و كنترل محيط سازماناي بر فيزيولوژي سلول و فيزيولوژي عمومي (مقدمه
هايي از نمونهـ  تنظيم اعمال بدنـ  هاي عملي مهمهاي هومئوستاتيك سيستممكانيسمـ  داخلي

) فيزيولــوژي غشــا و عصــب هاي ســلولساختار فيزيكـ  سلول و عمل آنـ  هاي كنترلمكانيسم
هــاي ســديمي و كانالـ  هاي عمــلهاي غشــا و پتانســيلپتانسيلـ  انتقال مواد از غشا سلولي(

مراحــل ـ  هاي عمــلدر برخي پتانســيل (plateau) كفهـ   پتاسيمي دريچه دار وابسته به ولتاژ
ـ  ي اســكلتيعضــلهانقبــاض فيزيولوژي عضــله ( ـ  )Refractory periodتحريك ناپذيري (

ـ  مكانيسم مولكــولي انقبــاضـ  هاي ميوزينفيالمانـ  هاي انقباضيمشخصات مولكولي فيالمان
انــواع ـ  ي اســكلتيعضــله كشــش - ي طولرابطهـ  وقايع شيميايي در حركت سرهاي ميوزين

و  ي انتهاييپتانسيل صفحهـ  ي اسكلتيعضله (excitation)تحريك عصبي ـ   فيبرهاي عضالني
داروهاي مــوثر بــر ـ  بيولوژي مولكولي تشكيل و آزاد شدن استيل كولينـ  تحريك فيبر عضالني

ي صــاف) ي صاف ـ انقباض عضلهانقباض و تحريك عضلهـ  انتقال در محل اتصال عصبي عضالني
هاي قلبي ـ منحني عمل دريچهـ  ها به عنوان يك پمپـ عمل بطني قلبيعضلهفيزيولوژي قلب (

كنترل قلب توســط ـ  ي قلبيآئورتي ـ صداهاي قلب ـ دياگرام حجم ـ فشار در جريان دوره فشار
ـ  هاي كلسيم روي عمل قلبيهاي پتاسيم روي عمل قلب ـ اثر يوناعصاب خود مختار ـ اثر يون

ـ  اثر دما روي عمل قلب ـ الكتروكارديوگرام طبيعي قلب ـ اكسيتاسيون (تحريك) ريتميك قلب
ـ  ي  وانتقال ايمپالس قلبي در دهليزهاامسيرهاي گرهـ دهليزي) ـ ي (گره سينوسيگره سينوس

ي و هدايت ايمپالس قلب به وسيله تيمكنترل رـ  و هدايت در قلب )اكسيتاسيون( تحريك كنترل
تئــوري پايــه ـ  كليات گردش خون و جريان خــون و مقاومــتگردش خون () اعصاب خود مختار

 چسبندگي يا اثر هماتوكريت وـ   بط متقابل بين فشار،جريان و مقاومترواـ  عملكرد گردش خون
قابليــت اتســاع عروقــي و اعمــال سيســتم ـ  ويسكوزيته خون بر مقاومت عروقي و جريان خون

ـ  مخازن ويــژه خــونـ  ها و وظايف آنهاوريدـ  هاهاي فشاري در شرياننبضـ  شرياني و وريدي
نيروهاي اصلي تعيــين كننــده حركــت مــايع از ـ  لنفاويگردش خون در عروق كوچك و سيستم 

 هاي بافتكنترل موضعي و هومورال جريان خون بوسيلهـ  سيستم لنفاتيكـ  طريق غشاي مويرگ
ـ تنظيم عصبي گردش خون ـ  (وازوديالتور)عروق عوامل متسع كنندهـ  ي رگيهمواد تنگ كنندـ 

ها در تنظــيم نقــش برتــر كليــهـ  ر شــريانيهاي دهليزي و شريان ريوي در كنترل فشارفلكس
برون ده قلب ـ  خالصه عملكرد سيستم سازمان يافته تنظيم فشار خونني ـ درازمدت فشار شريا

جريان خون عضالت و برون ده ـ  كنترل برون ده قلب بوسيله بازگشت وريديي ـ و بازگشت وريد
كنترل جريان ـ  ر عضالت اسكلتيكنترل جريان خون دـ  قلب هنگام فعاليت ، گردش خون كرونر

  )خون كرونر

 1آزمون



ـ   هاي مايع ويــژه بــدنتعيين حجم بخشـ  هاي مايع بدنبخشـ  ي آبدفع روزانه(ها و مايعات بدنكليه
ـ فيلتراسيون گلومرولي ـ  ادرار كردنـ  جريان خون كليويها ـ ـ تشكيل ادرار توسط كليه) EDEMAخيز (

ي گلومرولي ـ ميــزان جريــان خــون كليــوي ـ ي ميزان تصفيهتعيين كننده عواملـ  ميزان تصفيه گلومرولي
پردازش توبولي فيلتراي گلومرولي ـ بازجذب و ترشح در ـ  كنترل فيلتراسيون گلومرولي و جريان خون كليوي

تنظيم اسموالريته و غلظت سديم مايع خارج سلولي ـ اخــتالالت قــدرت تغلــيظ ـ  هاي مختلف نفرونقسمت
ي كنترلي تنظيم دفع سديم و آب ـ تنظــيم تعــادل اســيد و بــاز) هامكانيسمـ    ADHتنظيم ترشح ـ  ادرار

هاي سفيد ـ ايمني ـ هموســتاز و انعقــاد هاي سرخ ـ گلبولگويچههاي خوني، ايمني، و لخته شدن (سلول
گــردش ـ  تنفســيعملكرد مجاري ـ  تهويه آلوئوليـ  هاي ريهها و ظرفيتحجم( تهويه ريوي( تنفسخون ) 

عوامل مــوثر ـ  فشار سهمي گازها و فيزيك انتشار گازهاـ  دم يا خيز ريهاِـ  مايع جنبي خيز ريوي، خون ريوي،
ـ تنظــيم  حمل اكسيژن و دي اكسيد كربن در خــون و مايعــات بــدني ـ بر ميزان انتشار گاز از غشاي تنفس

  تنفس) 

  بيوشيمي  4

پيوندهاي ضــعيف:  وندهاي قوي: كوواالنسي، داتيو، الكتروواالنسي پي الف) پيوندهاي شيميايي:مبــاني: 
گروه عاملي و انــواع پيونــدها: اتــري،  هاي آبگريز هاي واندروالس ، جاذبههاي يوني، جاذبهيدروژني، جاذبه

ي استري، آلدهيدي، همي استال، همــتيواتري، دي سولفيدي، انيدريدي، استري، تيواستري، فسفواستري، فسفودي
  كتال، استال وكتال، بازشيف

  مــر، آنــومر / كنفورماســيون و كونفيگوراســيون ايزومــري: ســاختماني ـ فضــايي: انــانتيومر، دياســتومر، اپي 
  سوپراملكول 
Hخصوصيات آب : ساختار  pH :ب) آب و  O2 پيوند هيدروژني، انحالل مواد در آب، يونيزاسيون ،
  جزئي آب

   ،يونيزاسيون: ثابت تعادل، ثابت تفكيكpH ،pOH اسيد و باز ضعيف، بافروتامپون ،  
بندي  اســيدآمينه هــا ، يونيزاســيون  اســيدآمينه: دســته ج) ساختمان و عملكرد پروتئين و اسيد آمينه ها: 

روتئين (اول، دوم، پروتئين: پيوند پپتيدي، ساختمان  پــ ها، جداسازي، شناسايي ، واكنشpH ،pkاسيدآمينه ها، 
بنــدي  پــروتئين هــا: ســاده و سوم، چهارم)، عوامل موثر در كنفورماسيون صحيح، جداسازي و تعيين تــوالي (طبقه

  اي ـ  ساختمان: كالژن، االستين، كراتين، هموگلوبين و ميوگلوبين) مركب ـ كروي و رشته
هــاي آلوســتريك، يم بــه سوبســترا و آنزيمهاي اتصــال آنــزاصول كلي: ساختمان سه بعدي، مدل د) آنزيم:   

ها: اكسيد و ردوكتاز، ترانسفراز، هيدرالز بندي آنزيمطبقه كوفاكتورها: معدني و آلي و فعاليت ويژه  فعاليت
سنيتيك واكنش آنزيمي: سرعت، درجه واكنش، عوامل مــوثر بــر ســرعت، نمودارهــا:  ـ لياز ـ ايزومراز ـ ليگاز 

هاي واكنش: ثابت سرعت، ثابت تعــادل، ثابــت ثابت هافستي  -برگ، ادي  -هانس ، لينور  منتن ، -ميكائيليس 
  هاي آنزيمي: مهاركننده ميكائيلس، ثابت تفكيك، ثابت كاتاليك، ثابت ويژگي 

  ناپذير پذير: رقابتي، غيررقابتي، نارقابتي ـ برگشتـ برگشت
  ها: هـ) ويتامين

  :محلول در چربيA ،E ،K ،D ،هاي بيولوژيكي، اختالالت ناشي از كمبودشان ساختار، فعاليت  
  محلول در آب: خانوادهB ،Cهاي بيولوژيكي، اختالالت ناشي از كمبودشان ، ساختار ، فعاليت  

  : متابوليسم

 كاتابوليسم  بيوسنتز  اسيد امينه   هاي ضروري، نيمه ضروري، غيرضروري اسيد امينه   اسيد امينه: الف) 
اسيد امينه : ـ كاتابوليسم عامل آمين: مكانيسم برداشت گروه آمين، نقش آالنين و گلوتامين در اتصال گروه آمين 
، سيكل اوره و اختالالت آن ـ كاتابوليســم اســكلت كربنــي:  اســيد امينــه هــاي گلوكوژنيــك،  اســيد امينــه هــاي 

ها، آمين تركيبات آميني: پلي اسيد امينه ها  دكربوكسيالسيون  كتوژنيك ،  اسيد امينه هاي گلوكوكتوژنيك 
  اختالالت هر چرخه ـ آدنوزيل متيونين   sنيتريك اسيد  گلوتايتون هامنوآمين
  مباني: 

  ساختمان و عملكرد قندها: 
 ها: بندي كربوهيدراتدسته  
سازي، ايزومريزاسيون، اكسيداسيون، احيا، عالها: فها ـ حلقوي شدن ـ ايزومري ـ واكنش) منوساكاريدها: ـ آلدهيدها و كتون1

  ـ گليكوزيدي ـ مشتقات Nـ گليكوزيدي،  oآميناسيون، 
  ) دي ساكاريدها: احياكننده و غيراحياكننده 2
  اي و ساختاري ، شناسايي و جداسازي ) پلي ساكاريدها (گليكان): ذخيره3



  گليكوليپيد ـ باكتريايي: پپتيدوگليكان و ليپوپلي ساكاريد  ها: انساني: گليكوپروتئين، پرتئوگليكان،) گليكوكونژوگه4
  متابوليسم: 

گليكــوليز (امبــدن ـ مــايرهوف) و تنظيمــات آن و  هضــم و جــذب كربوهيــدارت غــذايي   الف) متابوليسم (گلوكز)
  مسيراسيداورونيك  پنتوز فسفات (شنت هگزوز منوفسفات)  گلوكونئوژنز  استوكيومتري 
متابوليســم  متابوليســم پنتوزهــا  متابوليســم فروكتــوز  متابوليسم گاالكتوز  ها: م ساير كربوهيدارتب) متابوليس

  ـ اسيدسيتريك):  TCAچرخه كربس (  گليكوژن: ـ گليكوژنز ـ گليكوژنوليز ـ تنظيم متابوليسم گليكوژن 
  ناز ، واكنش آناپلروتيك ـ تنظيم چرخه كربس ها: واكنش پيروات دهيدروژكليات چرخه ـ ارتباط چرخه كربس با ساير چرخه

  چرخه گلي اكساالت چرخه كالوين  

  سلولي و مولكوليشناسي زيست  5

  سلولي:
  سلول يوكاريوتي ، سلول پروكاريوتي الف) ساختمان سلول :  

هاي ميكروسكوپيس (ميكروسكوپ نوري، ميكروسكوپ فــرابنفش و روش ي سلول:هاي مطالعهب) روش
نس، ميكروســكوپ الكترونــي، ميكروســكوپ زمينــه تاريــك،  ميكروســكوپ تــداخلي، ميكروســكوپ  فلورســا

هــاي هاي ايمونوسيتوشيمي ) روشهاي هيستوشيمي و سيتوشيمي ، روشهاي بيوشيميايي (روشپالريزان) ـ روش
تروفيوژ ـ ، ســينماتوگرافي) ـ ســانx ،NMRبيوفيزيكي (اتوراديوگرافي، اسكپتروســكوپي جــذبي ، پــراش پرتــو 

  الكتروفرز ـ كروماتوگرافي ـ كليات مهندسي ژنتيك
هــاي ليپيــدي ، رفت ي غشــاء (ليپيــدها هاي ملكولي غشاء ـ مواد ســازندهمدل ج) غشاء و پوشش سلولي:

غشاء ـ اعمال زيستي غشاء ـ نفوذپذيري غشاء ـ هاي سرتاسري، محيطي، لنگري) ـ سياليت پروتئين ها پروتئين
هاي ها ـ تمايزهاي غشــايي (ســلول)، حاملABCو  F ،V،Pها (ها، پمپنقل و انتقال مواد از عرض غشاء : كانال

  غشاي رأسي و بازولترال) ـ غشاء ديواره سلول گياهي اپيتليال روده (ميكروويكي،
، COPІ ،COPп انــواع پوشــش ويزيكــوليل ويزيكــولي : هــا ـ انتقــاد) نقل و انتقال ماكروملكول

ها و بالعكس ـ انتقــال ويزيكــولي بــين ســاير انــدامك ERكالترين  ـ انواع آداپتورها ـ انتقال پروتئين از گلژي به 
  هاي ترشحي ـ اندوسيتوز واگزوسيتوز (ريبوزوم، پراكسي زوم، ميتوكندري،كلروپالست و هسته) ـ پروتئين

دار، تصــاالت لنگــري، اتصــاالت محكــم، اتصــاالت چســبنده، اتصــاالت ســوراخ(اســلولي الــف) اتصــاالت 
  پالسمودسماتا) 

  ب) ماتريكس خارج سلولي 
هاي متصل هاي كانالي ، گيرندههاي سطح سلولي  (گيرندهگيرنده رساني بيولوژيك:ـ پيام signalingج) 

هاي ، گيرنــده TGFBهاي اتــي آنزيمــي ، گيرنــدههاي متصــل بــه آنــزيم يــا داراي فعاليــت ذ، گيرندهG-proبه 
، Wntهاي هاي مســيرهاي پروتئوليتيــك ، گيرنــدههاي داراي فعاليت تيروزين كينازي، گيرنــدهسيتوكين، گيرنده

Hedgehog ،Notch شدن ) ـ فعالRas  وMap  كيناز  
  ملكولي: 

 DNAـ  DNAاركننده ،دناتوراســيون يابي كروموزومي، نيروهاي پايد(سازمان هاها و كروموزومالف) ژن
ـ  SMCهــاي غيرهيســتوني ـ ســاختار ها و پروتئينها ـ هيستونهاي متحرك ـ ترنسپوزونDNAغيركدكننده ـ 

  كروموزوم متافازي ـ ژنوم باكتريايي 
(همانندسازي نيمه حفاظتي ـ همانندسازي نيمه پيوسته ـ همانندسازي  ب) همانندسازي: اصول همانندسازي

ـ  Ecoliو  T4مرازها : يوكــاريوتي و پروكــاريوتي ـ ليگازهــا: پلي DNAها (هته و دو جهته) ـ آنزيميك ج
تمــه: يوكــاريوت و پروكــاريوت ـ ) ـ رپليكان ـ شروع همانندسازي ، طويل ســازي و خاIIو Iتوپوايزومرازها: 

Mgنقش يون  2 ي چرخان ـ همانندسازي ژنــوم در همانندسازي ـ تلومر، تلومراز ـ همانندسازي به روش حلقه
  هاي همانندسازيميتوكندري و كلروپالست ـ مهاركننده

سازي و خاتمــه ـ ـ شروع رونويسي، طويل )IIIو  I، IIپروموتورهاي پروكاريوتي ،  پروموتورهاي پروكاريوتي ( رونويسي:
  RNA) ـ ويرايش  RNA، پيرايش  A، دم پلي RNA )Cappingهاي رونويسي ـ پردازش مهاركننده

 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي

فيزيولوژي سيستم عصبي   6
  مركزي

هــا ـ ســتگاه عصــبي ـ نوروندهي سلولي دـ سازمان دستگاه عصبي و اجزاي محيطي و مركزي آن
نوروگليا ـ انتقال آكسوني ـ رشد مجدد ـ فاكتورهاي تروفيك ـ عملكردهاي عمومي دستگاه عصــبي 

هاي حســي ـ ســازش ـ هاي حسي ـ عملكردهــاي گيرنــدههاي آوران اوليه ـ انواع گيرندهـ نورون
ـ تشكيل رينانســفال  هاي دريافت ـ كدگذاري حسي ـ محرك آستانه ـ تكوين دستگاه عصبيميدان



اي رشــد و نمــو شــبكه مشــيميههــاي مغــز ـ خوردگيـ ناحيه مخطط ـ ناحيه فوق مخطط ـ چين
)Choroid plexuses تشكيالت مشبك () ـReticular formation هاي عصبي سلول تمايز) ـ

 داران ـ اجــزاي حركتــي پيكــري ـتگاه عصبي ـ دستگاه عصبي مهرهتكامل دسدر دستگاه عصبي ـ 
ـ سد خوني ـ مغزي ـ مايع مغزي نخــاعي ـ دســتگاه  CNSمحيط نورون دستگاه عصبي مركزي ـ 

هاي حســي پيكــري احشــايي ـ حسي پيكري ـ مسيرهاي حسي ـ دستگاه حسي پيكري ـ گيرنــده
هاي مســيرهــا ـ هاي نخــاعي و درماتومهاي عضله، مفصل و احشا ـ ميكرونروگرافي ـ ريشــهگيرنده

خاعي پشتي ـ قشر مغز و اعمال فكري مغز ـ راه نخاعي تاالموسي ـ احساس از حسي پيكري طناب ن
  شنيدنصورت ـ انواع درد ـ پردازش عالي اطالعات حسي پيكري ـ حواس ويژه ـ 

  سلولي فيزيولوژي غشاء  7

ـ  (Membrane Potentials)هاي غشــاء پتانسيل:هاهاي غشاء و انتقال يونپتانسيلفصل اول:
آثار انتقــال ـ  (Sodium & Other Ion Channels)هاي يوني سديمي و ديگر كانال هايكانال
هــا نيروهــاي مــؤثر بــر يونـ  (Effects of Na+ & K+ Transport)هاي سديم و پتاسيم يون

(Forces Acting on Ions)  ــ ــاء ـ ــد پتانســيل غش  Genesis of Membrane)تولي
Potential)  تغييرات پتانسيل غشاء ـ(Variation in Membrane Potential)  ارتباطــات ـ
ـ  (Radioimmunoassay)راديوايمونواسي ـ  (Intercellular comunication)بين سلولي 

    (Receptor Diseases)ها هاي گيرندهبيماري
هــا و انتقــال ســنتز پروتئينـ   (Morphology)مورفولــوژي : هاي عصبيغشاء سلولفصل دوم : 

تحريـــك ـ  (Protein Synthesis & Axoplasmic Transport)آكسوپالســـميك 
(Excitation)  پــذيري در جريــان تغييــرات تحريكهاي عصبي ـ اي الكتريكي در سلولهپديدهـ
  پتانسيل عمل مركب انسيل عمل ـ هاي الكتروتونيك و پتبرقراري پتانسيل

رابطــه بــين طــول، كشــش و : مورفولوژي عضله اســكلتي ـ پذيرهاي تحريكغشاء بافت : فصل سوم
  تراحت و پتانسيل عمل عضله قلب پتانسيل اسـ منابع انرژي و متابوليسم ـ سرعت انقباض عضله 

ـ وقايع الكتريكــي  (Synaptic Transmission)انتقال سيناپسي : انتقال سيناپسيفصل چهارم: 
توليــد پتانســيل عمــل در نــورون ـ ناپســي هــاي مســئول مهــار پــس سينورونها ـ در ســيناپس

هاي مهــاري ـ بندي سيســتمها ـ ســازمانقيم و غيرمستقيم در سيناپسمهار مستـ  سيناپسيپس
پيــام عصــبي در آغــاز ـ  ي غشــايي انــدوزومياندوسيتوز و سامانهـ سنتز استيل كولين ـ ها گيرنده
  ها وقايع الكتريكي و يوني در گيرندههاي حسي ـ گيرنده

ي غشــايي انــدوزومي ـ وز و ســامانهاندوســيت: اي: اندوســيتوز و اگزوســيتوزانتقال تــودهفصل پنجم: 
ـ  ي انــدوزومي نخســتينمحفظــهـ  داينامين و كاركرد آني كالتريني ـ ـ تركيب شبكه فاگوسيتوز

انتقــال ـ  (Tethering Factor)فاكتورهــاي گــره زننــده ـ  ترشح پيوسته و ترشح تنظــيم شــده
  ي اندوپالسمي به دستگاه گلژيحي از شبكهترش

ها بر روي ماتريكس برون سلولي ي پژوهشاي از پيشينهچكيده: ماتريكس خارج سلوليفصل ششم: 
  ها ـ كالژن ساختار پشتيبان بافت

نقش ي كادهرين ـ ها ـ خانوادهي ايمونوگلوبولينادهخانو: ي سلوليهاي چسبندهمولكولفصل هفتم: 
 (Selectin)ي ســلكتين ي خانوادههاي چسبندهگيرندهدهي سلولي ـ ي اينتگرين در پيامهاگيرنده

  ـ گاالكتوزيل ترانسفرازـ ها موسينهاي چسبنده ـ ـ ديگر گيرنده
ــده ــين گيرن ــي از لوس ــراري غن ــدهاي تك ــا واح ــبنده ب ــپلكس ـ  (GPIb-IX-V)هاي چس كم

  (Dystroglycan/Sarcoglycan Complex)ديستروگليكان/ ساركوگليكان
 هاي جامع كليه مباحث گنجانده خواهد شد.*در آزمون

  



  
  

  )فيزيولوژي -شناسي جانوريزيستمباحث ( نام دروس رديف

  زبان انگليسي  1

اي، ســاختار هاي اسمي، نقل قول و گزارش، وجوه سببي، عبارات مقايســهوجوه وصفي، گزاره:گرامر
  جمله و نكات تكميلي

  ل مطالعه شود.كل فص واژگان:
 كل فصل مطالعه شوددرك مطلب:

  استعداد تحصيلي  2

- زاويــه - حركــت بــر روي دايــره- و ســرعتهاي كمي از مباحث (مســافت مقايسهحل مسئله وكميتي:
ســواالت - ائل متفرقــهمس- ساعت- هندسه اشكال فضايي- مساحت محيط و- تالس و تشابه- اشكال- هندسه
   هوش).

- اســتدالل- مفروض پنهان- تعيين موضوع متن - گيري از متنل، نتيجه(تقويت استدال استدالل منطقي:
  هاي مشابه به هم

 (كل فصل مطالعه شود). تحليلي

 كل فصل مطالعه شود.درك مطلب:
 دروس تخصصي در سطح كارشناسي شامل:مجموعه

  جانوريفيزيولوژي   3

ميــانجي ـ تقســيم بنــدي  ها و مــوادبندي سيســتم عصــبي، اعمــال پايــه ســيناپسسازمان(سيستم عصبي 
 هاي پيكري ـ هاي حسي ـ حسها ـ گيرندههاي پشتيبان در دستگاه عصبي ـ ميانجيسلولـ ها نورون

هاي حسحس درد) ـ هاي پيكري به داخل سيستم عصبي مركزي هاي حسي براي انتقال سيگنالمسير
اي و  مخروطــي ـ حــس اســتوانه هايـ عوامل انكسار نور در چشم ـ شبكيـه ـ ســلولحس بيناييويژه (

ـ  بندي نخــاع بــراي اعمــال حركتــي ســازمانسيستم عصبي مركــزي (هاي شيميايي) شنوايي ـ حس
هاي سيســتم ها ـ ساقه مغز ـ مخچــه ـ اعمــال فكــري قشــر مغــز و يــادگيري وحافظــه ـ مكانيســمرفلكس

  )(Autonom)ختار ليمبيك، حاالت مغزي، خواب و امواج مغزي ـ خـواب ـ سيستم اعصاب خودم
اصول عمومي عمل دستگاه گوارش ـ اعمال ترشحي لوله گوارش ـ هضم و فيزيولوژي لوله گوارش(
هاـ ســاختمان و عملكــرد متابوليسم كربوهيدراتمتابوليسم و تنظيم دما (جذب در لوله گوارش) 

ليــد مثــل آنــدوكرينولوژي و توفيزيولوژي غدد و ورزش ـ ) كبدـ متابوليسم و تنظيم دماي بدن
هاي هيپوفيز و كنترل آنها توسط ها  ـ هورمونذخيره و ترشح هورمونـ  (مقدمات آندوكرينولوژي
هاي هاي تيروئيدي، فوق كليه و لوزالمعده ـ هورمون پاراتيروئيد و هورمونهيپوتاالموس ـ هورمون

  غدد تناسلي) 

  بيوشيمي  4

 مباني: ساختار و عملكرد ليپيدها
 اسيد چرب: 1: انواع ليپيدها (  

  كوتاه زنجير، بلند زنجير، با زنجيره كربني متوسط اشباع ، غيراشباع ـ  نامگذاري 
  ها و ترومبوكسانمنشأ  ايكوزانوئيدها ـ پروستاگالندين ايكوزانوئيدها 

  ها) ها (چربي) تري آسيل گليسرول2
  وليپيدها: الف) فسفوگليسروليپيد: ) فسف3

  ـ ساختار فسفاتيدات ـ انواع فسفوليپيدها: نامگذاري، ليزوفسفوليپيد، ليپيداري
  ب) اسفنگوليپيدها: 

ـ اسفنگوزين و سراميد ـ گليكواسنفنگوليپيد: سربروزيد (گاالكتوزگلوكوسربروزيد) ، گلوبوزيــد ، 
  گانگلوزيد 

  گنان، اندروستان، استران ) استروئيدها: استرول، كالن، پر4
  ها) ) پلي ايزوپرنوئيدها (ترپن5
  بندي ها: ساختار و دسته) ليپوپروتئين6
 ها: الف) مربوط به اسيد چرب: آزمايش  

  ) هيدروژناسيون و هالوژناسيون اسيدچرب غيراشباع 1
  ) فساد و پراكسيداسيون ليپيد داراي اسيد چرب غيراشباع 2

 2آزمون



  داراي اسيد چرب ( ـ گلسرول ـ كلسترول ) ) صابوني شدن ليپيد3
  ب) جداسازي: با حالل، كروماتوگرافي، اسپكترومتري جرمي 

  ها: هورمون
 اي ـ بندي بر اساس: محل آز (هموكرين، پاراكرين، اتوكرين) ـ طول عمر ـ اســيدآمينهطبقه

  ليپيدي (استروئيدي، ايكوزانوئيدي، پلي ايزوپرنوئيدي) 
 ي فــوق : هيپوتاالموس، هيپوفيز (آدنوهيپوفيز، نوروهيپوفيز)، تيروئيدي، غــدههامنشأ هورمون

 Caهــاي مهــم در متابوليســم كليه، غدد جنسي و جفت، لوزالمعــده و غــده گوارشــي، هورمون
  (پاراتيروئيد و كاستي مونين) 

 ها نشر هورمون  
  متابوليسم: 

  ) اسيد چرب: الف) سنتز:1
  :اسيد چرب اشباع  

سازي استيل كوآ ـ چرخــه كوآ از ميتوكندري به سيتوسل ـ فعالسنتز : (انتقال استيل  ـ مراحل
  افزودن واحدهاي دوكربنه به پايه)

  ـ اجزاي كمپلكس اسيد چرب سنتاز 
  ـ استوكيومتري و تنظيم  سنتز اسيد چرب 

  اسيد چرب غيراشباع  
  اكسيداسيون)  اكسيداسيون ـ  يداسيون ـ اكسب) كاتابوليسم اسيد چرب (
  ج) متابوليسم ايكوزانوئيدها 

  ) اجسام كتوني 2
  ها: ـ ليپوژنز ـ ليپوليز ) تري آسيل گليسرول3
  ) فسفوليپيدها 4
هــا،  ســنتز تز هورمون) كلسترول: بيوسنتز كلسترول و مصرف كلسترول ( ســنتز غشــاء،  ســن5

  )vit اسيدهاي حنفراي،  سنتز
  مباني: 

ها) ـ نوكلئوزيدها ـ نوكلئوتيدها ـ ها، پيريميدينالف) ساختمان نوكلئوتيد: ـ بازهاي آلي (پورين
ـ  …مشتقات بازها و نوكلئوزيدها (حاصــل از متيالســيون: تئــوفيلين، تئــوبرومين، كــافئين و 

  ها سودواوريدين) ـ فعاليت
  غشاها:  ب)

   2ها) ـ ) ليپيــدها (فســفوليپيد، گليكوليپيــد، اســترول1ي غشــاء: اجزاي تشيكل دهنــده (
  ها (اينتگرال، محيطي، لنگري) پروتئين

  خصوصيات كلي غشا  
 ها (فعال و غيرفعال، تك انتقال دهنده، هــم انتقــال دهنــده: همســو ـ انتقال مواد: مكانيسم

  اده، تسهيل شده، از طريق كانال فعال اوليه، فعال ثانويه) ناهمسو) ـ انواع (انتشار س
  آندوسيتوز: فاگوسيتوز  

  ج) زنجيره تنفس سلولي (اجزاي زنجير ، عوامل موثر بر فسفريالسيون و اكسيداتيو) 
  د) فتوسنتز 
  « متابوليسم

هــاي پــوريني و الف) نوكلئوتيدها (بيوسنتز: سنتز از نو ـ مسيربازيافتي) ـ كاتابوليسم ـ آنــالوگ
  پيريميديني و فوالت 

  ب) هم (بيوسنتز، كاتابوليسم، اختالالت) 
  بيولوژيكي ملكولي (ساختمانDNA ،RNA  ـ همانندســازي و تــرميمDNA  ـ رونويســي و

  ها به مقاصد ـ مهندسي ژنتيكپردازش ـ ترجمه ـ تنظيم بيان ژن ـ انتقال پروتئين

  سلولي و مولكوليشناسي زيست  5
   :سلولي

  هاي حد واسط ها ـ فيالمنتها ـ ميكروتوبولاسكلت سلولي: ميكروفيالمنت
  هاي دوك تقسيم ، تقسيم سيتوپالسم، تقسيم ميتوز در گياهان) ـ ميوز تقسيم سلولي: ميتوز (مراحل، رشته



 هــا ـ هســتههــا ـ واكوئلو گلــي اكســي زوم ها ـ پراكســي زومها ـ ميكروباديـ گلژي ـ ليزوزوم ERها: اندامك
اي) ـ هســتك ـ ميتوكنــدري (غشــاي داخلــي و خــارجي، اي، اســكلت هســته(نوكلئوپالســم، مــاتريكس هســته

، كروموپالســت، ژرونتوپالســت، اتيوپالســت، كلوپالســت، همانندسازي، رونويســي) ـ پالســتيدها (كلروپالســت
  ي وراثتي پالستيدها آميلوپالست، االيوپالست، پروتئينوپالست) ـ ماده

  سرطان  -آپوپتوز  -ي سلولي يوكاريوتي تنظيم چرخه -فتوسنتز 
  ملكولي:

ـ فعال شدن اسيد آمينه ـ شــروع ترجمــه (پروكــاريوت و يوكــاريوت) ـ  RNAترجمه: ساختار ريبوزوم ـ انواع  
   هاي ترجمه ـ پيرايش پروتئينسازي و پايان ترجمه ـ مهاركنندهطويل
صل شونده به : پروتئين هاي  متتنظيم بيان ژنDNA  ـ كنتــرل پــس از رونويســي ـRNAi  ،Antisens 

RNA ها و كروماتينـ تنظيم ترجمه ـ تغييرات هيستون  
  جهش و ترميمDNA   

انواع جهش: شرطي، بيوشيميايي (اگزوتروف و پروتوتروف)، القايي، خود به خودي ـ عملكردي (به دست آوردن فعاليــت، از 
) ـ خــاموش، تغييرغالــب، خنثــي، هــم معنــا، ديناميــك ـ Transition ،Transversionيني (دست دادن فعاليت) ـ جــايگز

  جلو، برگشتي، خفيف، موتاتور، پيرايشي روبه
بازها ، عوامل آلكيله كننده و دآمينه كننده، پرتوهاي  (آنالوگزا اساس ملكولي جهش : عوامل جهشuv  و يــونيزان

ترميم مستقيم ، ترميم برشي (برش نوكلئوتيدي، برش بازي) ، ترميم جفت شدن اشتباه ، ( DNA) ، حرارت) ـ ترميم x(گاما و 
  ترميم بعد از همانندسازي (سيستم ترميم نوتركيبي، ترميم عاري از خطا، ترميم همراه با خطا))

 شامل:ارشددروس تخصصي در سطح كارشناسي
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  مركزي

رو ـ كنتــرل حركــت توســط ـ مسيرهاي حركتي پاييندر كنترل حركتيرو درگيرمسيرهاي پايين
ـ عملكردهاي عالي دستگاه عصــبي ـ  ايقشر مخچهاي ـ سيرهاي آوران تقسيمات مخچهممخچه ـ 

ـ  حافظهـ يادگيري و حافظه ـ انواع يادگيري ـ  ايانتقال بين نيمكرهغالبيت مغزي و زبان گويشي ـ 
كــزي اتونــومي و كنتــرل مركــزي آن ـ دســتگاه مرـ   (Neural plasticity)شكل پذيري عصبي

ـ دســتگاه عصــبي پاراســمپاتيك ـ  دستگاه عصبي سمپاتيكازماندهي دستگاه عصبي اتونومي ـ س
ـ  نروترانســميترهاـ  هاي اتونــوميعقــدهـ دســتگاه عصــبي انتريــك ـ  فيبرهــاي آوران احشــايي

ليوني و عوامــل گــانگهاي پسروترانسميترهاي بين نروننهاي اتونومي ـ ترها در گانگليوننروترانسمي
 مردمكهاي پس گانگليوني پاراسمپاتيك ـ كنترل مركزي عملكرد اتونومي ـ نروناجرايي اتونومي ـ 

  رفتار هيجانيـ  تنظيم دماـ  هيپوتاالموسـ مراكز اتونومي در مغز ـكيسه مثانهـ
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ي اتصاالت محكــم ـ كاركردهــاي مهــم اتصــاالت هاي سازندهنپروتئي:سلولياتصاالتفصل هشتم:
ـ  داركاركرد اتصال فاصلهي ـ دسموزومهاي دسموزومي و هميبيماريـ دار اتصاالت ديوارهمحكم ـ 

  زوايد غشايي هاي انساني ـ كانكسين و بيماري هايها در ژنجهش
آزاد ـ بر درون سلولي اعمال عمومي مواد پيام: هاي ثانويهبرمواد پيام بر درون سلولي: پيام فصل نهم:

هاي هدف پروتئينكيناز ـ  PI3فسفاتيديل اينوزيتول فسفات وـ اي شدن كلسيم از حالت ذخيره
   NOاعمال فيزيولوژيكي و نقاط در معرض حمله ـ  Ca2كالمودولين/
فسفريالســيون : اجــزاي درون ســلولي هــدايت پيــام ـ دهيكرد كلي مسيرهاي پيامعمل فصل دهم:

  ها ها به وسيله گيرندهشناسايي هورمونـ ها ماهيت شيميايي هورمونـ  پروتئين
ها ـ ال شدن درون سلولي گيرندهفع: مرتبط با مسيرهاي انتقال پيام هايپروتئين ـG فصل يازدهم:

ـ هاي هتروتريمر ـ پروتئين Gبنديتقسيمـ ها پروتئين متصل به گيرنده Gـ تنظيم فعاليت گيرنده 
تماني فعــال شــدن اساس ســاخهاي هتروتريمر ـ ـ پروتئينGسموم به عنوان عواملي جهت توصيف 

 Cفســفوليپاز ـ تنظــيم آدنيليــل ســيكالز هــاي همــراه بــا غشــاء ـ ـــ پروتئين Gزيرواحد آلفا ـ 
»phospholipase C «  

: كينــاز MAPهــاي مســيرهاي هــدايت درون ســلولي پيــام: آبشــارهاي پروتئين زدهــم:فصــل دوا
هاي چنــد در مجموعــه دهيســازمانـ  MAPKدر واحــدهاي  MAPKســازماندهي مســيرهاي 

  پروتئيني 
 Rasهاي بندي پروتئيناهميت كلي و طبقه: Rasهاي انتقال پيام از طريق پروتئينفصل سيزدهم: 

فاكتورهــاي ـــ  Ras هاي ترنسفرم كننده پــروتئينيافتهي بيوشيميايي جهشهاساختمان و ويژگيـ 
 كيناز Rafساختمان ها ـ پروتئينRasدر هدايت پيام از طريق (GEFs)مبادله نوكلئوتيد گوانين



 Rasهاي ورودي متعدد پروتئينپيامـ
هاي ها و گيرنــدهوكاينســيت: هاي غشايي مرتبط با فعاليت تيــروزين كينــازيگيرنده فصل چهاردهم:

  ها يت پيام از طريق اينتگرينهداـ يروزين كينازهاي سيتوپالسمي فعال شدن تـ سيتوكاين 
كينــازي : هاي درون غشايي با فعاليــت پــروتئين كينــازيانتقال پيام از طريق گيرندهفصل پانزدهم: 
هاي افكتور گيرنده تيروزين پروتئينـ  ساختمان و عملكرد گيرنده تيروزين كينازهاـ خاص تيروزين 

ويژگي اتصالي و رسان ـ هاي پياماتصالي پروتئينعنوان عناصر به» Protein modules«ـ كينازي 
دخالت در ويژگي سوبسترايي تيروزين ـ هاي تيروزين كينازي گيرندهـ  SH2هايساختماني دومين

همكاري مثبت بين پــروتئين ـ روزين كينازهاي غير رسپتوري ساختمان و عملكرد كلي تيـ كينازها 
  ا و پروتئين تيروزين كينازها تيروزين فسفاتازه

بنــدي ســاختمان طبقه: و پروتئين فســفاتازها Ser / Thrپروتئين كينازهاي خاص فصل شانزدهم: 
ازهــاي خــاص بندي پروتئين كينطبقهن كينازهاي خاص سرين/ ترئونين ـ هاي متمايز پروتئيويژگي

مهــار خودكــار و ـ سوبستراي اختصاصي پروتئين كينازهاي خاص سرين/ ترئونين ـ  سرين/ ترئونين
ســاختمان و اختصاصــي بــودن كينازهــاي خــاص ســرين/ ترئــونين ـ  تنظيم درون فضايي پروتئين

 نخــانواده پــروتئيـ تحريك با استرهاي فوربول ـ  Cپروتئين كيناز ـ  Aسوبستراي پروتئين كيناز 
ـ كينازهاي وابسته به كلسيم/ كالمودولين  PKCـ  PKCاعمال ـ  PKCتنظيم فعاليت ـ  Cكيناز 

فاتازهاي ويــژه ســرين/ عملكرد و تنظــيم پــروتئين فســـ پروتئين فسفاتازهاي خاص سرين/ ترئونين 
   Iمهارگرهاي پروتئين فسفاتاز و تنظيم متابوليسم گليكوژن ـ  Iپروتئين فسفاتاز ترئونين ـ 

ـ اي هاي هستهبندي و ساختمان گيرندهتقسيم: ايهاي هستهدهي توسط گيرندهپيامفصل هفدهم: 
 ، گيرنده و هورمون HREپيچيدگي ميانكنش بين ـ اي هاي هستهگيرنده DNAدومين اتصالي به 

يرنده هايي با فعاليت ذاتي سرين/ ترئونين كينازي: گگيرنده: هاهاي ديگر گيرندهگروه فصل هجدهم:
TGFβهايو پروتئينSmadهدايت پيام از طريق مسير دو جزئيـ  
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