سرفصل آزمون هاي دکتراي تخصصی انگل شناسی پزشکی سال 79-79

تاریخ آزمون

نام درس

باكتري شناسي

ايمني شناسي

آزمون اول

مباحث آزمون
تاريخچه و کلیات میکروب شناسی -ساختمان باکتريها ( ديواره سلولی ،ضمائم سطحی ،اليه های سطحی،
غشای سیتوپالسمی ،سیتوپالسم و محتويات آن)-متابولیسم باکتريها  -ژنتیک باکتريها ،ضد عفونی کننده
ها  ،آنتی بیوتیک ها  ،پاتوژنز و فلور طبیعی  -میکروکوکاسیه -استافیلوکوکاسیه -استرپتوکوکاسیه-
نايسرياسیه
کلیات ايمونولوژی ،آنتی ژن ،سوپر آنتی ژن و آنتی بادی ،سلول های سیستم ايمنی ،ارگان های سیستم
ايمنی ،ژنتیک آنتی بادی ها و سیستم کمپلمان
آب و الکترولیت ها ،اسید و باز( اختالالت ،تنفس و هموگلوبین ،يونها و  ،)...ساختمان اسید آمینه و پپتید و

بیوشیمي

79/11/79

پروتئین(از جمله پروتئینهای پالسما و مباحث بالینی) ،آنزيم (4مفاهیم ،کینتیک و کاربرد بالینی آنزيمها)،
ويتامین ها و کوآنزيم ها ،ساختمان کربوهیدرات ،ساختمان لیپید و انتقال و ذخیره لیپیدها ،غشاهای
زيستی و انتقاالت ،ژنتیک مولکولی و ساختمان نوکلئوتیدها ،متابولیسم هم و پورفیرين ها و نمک صفراوی

قارچ شناسي

ويروس شناسي

کلیات قارچ شناسی –اپیدمیولوژی قارچ ها – بیماريهای حاصل از باکتريهای شبه قارچی
(اکتینومايکوزيس – نوکارديوزيس –اريتراسما – ترايکومايکوزيس اگزيالريس – درماتوفیلوزيس –پیتد
کراتواليزيس) ،بیماريهای قارچی سطحی ( تینه آ ورسیکالر – تینه آ نیگرا – پیدرا – اتومايکوزيس) –
بیماريهای قارچی جلدی – بیماريهای قارچی زير جلدی
ساختمان و کلیات ويروس ها – تشخیص آزمايشگاهی – بیماری زايی ويروس ها – اثر عوامل فیزيکی و
شیمیايی – داروهای ضد ويروسی –واکسن های ويروسی – ژنتیک ويروس ها – ايمونولوژی ويروسها –

طبقه بندی ويروس های حايز اهمیت در طب بالینی ،پاپوا ويريده – پاروويريده – آدنوويريده – هرپس
ويريده – هپادنو ويريده – پاکس ويريده
كرم شناسي

مقدمات و ترماتودها ،سستودا

حشره شناسي

سیستماتیک و کلیات حشره شناسی پزشکی – مورفولوژی بندپايان ،فیزيولوژی بندپايان – راسته دوباالن

تك ياخته

لیات و طبقه بندی آنها – آمیب ها (سارکودينا ،آنتامبا ،باالنتیديوم کلی ،نگلريا ،اکانتامبا و باالنتیديوم،
تاژکداران روده ای (ژيارديا ،کیلوماستیکس ،تريکوموناس ،انتروموناس ،دی انتامبا فراژيلیس ،رتورتاموناس
اينتستینالیس) و توکسوپالسما

باكتري شناسي
آزمون دوم
79/1/72

ايمني شناسي

باسیل های گرم مثبت فاقد اسپور  -گرم مثبت اسپور دار -مايکوباکترياسیه -انتروباکترياسیه-
سودوموناداسیه ،گروه  HACEK -کمپیلوباکتر  -هلیکوباکتر -اسپیروکتال ها -باکتری های داخل سلولی
اجباری  -باکتری های فاقد ديواره سلولی  -باسیل و کوکسی های گرم مثبت و گرم منفی بی هوازی
اجباری
 MHCو پردازش آنتی ژن ،مولکول های چسبان ،سايتوکاين ،ايمونولوژی بیماريهای عفونی و واکسن،
بیماريهای خودايمنی ،بیماريهای آلرژيک ،ايمونولوژی تومور ،بیماری های نقص سیستم ايمنی ،ايمونولوژی
پیوند اعضا ،ايمونوهماتولوژی ،تکنیک های ايمونولوژی و سرولوژِی

بیوشیمي

بیوانرژتیک و زنجیره تنفسی ،متابولیسم کربوهیدرات ،متابولیسم لیپید ،هورمون ،متابولیسم اسید آمینه،
متابولیسم نوکلئوتید ،همانند سازی و ترمیم ،رونويسی و پردازش ،ترجمه و proسازی و تنظیم بیان ژن

بیماريهای قارچی احشايی – بیماريهای قارچی فرصت طلب – عفونت های قارچی ساپروفیتی  ،بیماريهای
قارچ شناسي

ويروس شناسي

قارچی نادر – ساپروفیت ها – ايمونولوژی و سرولوژی بیماريهای قارچی – داروهای ضد قارچی و مکانیسم
اثر آنها – سموم قارچی و قارچ های سم زا – تشخیص آزمايشگاهی (نمونه گیری ،محیط کشت ها ،رنگ
آمیزی ،تست های بیوشیمیايی) و...
پیکورنا ويريده – کلسی ويريده – آستروويريده – توگا ويريده – فالوی ويريده – رترو ويريده – دلتا
ويريده – ويروس های تومورزا – ويروس های آهسته و پريونها ،اورتو میکسوويريده – پارا میکسو ويريده –
رابدو ويريده – فیلوويريده – بونیا ويريده – آرنا ويريده – کورونا ويريده

كرم شناسي

نماتودهای روده ای ،نماتودها ی ساکن خون و نسج  -روش های تشخیصی عفونت های کرمی و عاليم
بالینی

حشره شناسي

راسته  – Anoploraراسته  – Hemipteraراسته  ،Siphonapteraبندپايان سمی و مزاحم -رده
 -Arachnidaاهمیت پزشکی ناقلین و بندپايان
اژکداران روده ای (ژيارديا ،کیلوماستیکس ،تريکوموناس ،انتروموناس ،دی انتامبا فراژيلیس ،رتورتاموناس

تك ياخته

اينتستینالیس) و توکسوپالسما ،تريپانوزوم  -لیشمانیا  -میکروسپوريديا – بالستوسیستیس هومونیس -
میکسوزوآ

آزمون جامع
تمام دروس

كل مباحث درسي

79/7/72
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