
سناموسسه علوم پزشکی  1041سال  ایمرحله 9آزمایشی  هایآزمونسرفصل   

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

 نام درس مرحله اول مرحله دوم مرحله چهارم مرحله پنجم منابع

آخرين )كتاب مك موري -1
 (چاپ

ع )منب شیمی آلیصفر تا صد -2
 توصیه شده(

از جلد سوم كتاب كه در ارتباط با رشته  سوا التی
 استبیوشیمی 

 هايواكنشجانشینی آلفاي كربونیل،  هايواكنش
 ،هاكربوهیدرات ،هاآمین تراكمی كربونیل،

ل ها و هتروسیک و یپیدهال ،هاپروتئین ،ینواسیدهاآم
 اسیدها نوكلئیك

 ولیت و فنول ها، اترها و اپوكسید ها، هاالکل 
و كتون ها،  یدهاآلده ها و سولفیدها،
ینی جانش هايواكنش، اسیدهاكربوكسیلیك 

 هسته دوستی آسیل ها

 آلکیل هالیدها
هاي هسته دوستی و جانشینی و  واكنش
 آلکیل هالیدها حذفی

 ،آروماتیکی و خصلت بنزن مزدوج، تركیبات
 آروماتیکیجانشین الکترون دوستی 

 ساختار و پیوند
 پیوند هاي قطبی

 ها آلکان و باز، یداس
 آلکن ها

 آلکین ها
 شیمی فضايی

 شيمي آلي

مبانی شیمی تجزيه اسکوگ، -1
 آخرين چاپ()وست 

 شیمی تجزيه المیرا مقراضی -2
 )منبع توصیه شده(

 با الکترو شیمی يیآشنا :1

 پتانسیل الکترود استاندارد يكاربردها :2

 

 هايسیستمتیتراسیون براي  هايمنحنی :1
 پیچیده اسید / باز

 تیتراسیون خنثی شدن يكاربردها :2

 هاي تشکیل كمپلکس یتراسیونت :3

 هاي رسوبی با نقره نیترات یتراسیونت :1

 تیتراسیون هاي خنثی كردن اصول :2

 وزنی تجزيه هايروش :1

 رسوبی تیتر سنجی هايروش :2
 شيمي تجزيه

 

 سلول شناسیزيستمبانی -1
ابوالقاسم  -رده بندي جانوري

 امین
 هیئت مؤلفان -زيست عمومی-2
 

 : دستگاه تولید مثل1
 : ژنتیك2
 : رفتارشناسی3

 : دستگاه گردش خون1
 : دستگاه تنفس2
 : دستگاه قلب و عروق3
 : دستگاه دفع مواد زايد4

 : دستگاه عصبی1
 هاهورمون :2
 موجودات بنديطبقه :3

 زيستی هايمولکول: 1
 : سازمان سلول2
 : تغذيه. گوارش3
 : حواس4

شناسيزيست  

 بیوشیمی لنینجر-1

 بیوشیمی دولین-2
ع )منب بیوشیمیصفر تا صد -3

 توصیه شده(

 

 یهمانندساز :1

 پردازش و یسیرونو :2

 ژن بیان تنظیم و ترجمه :3

 

 آمینه اسیدهای سمیمتابول :1

 ها هورمون :2

 اسیدهای و نوکلئوتید ساختار :3

 نوکلئیک

 و پورفیرین هم سمیمتابول :4

بازهای پورینی و  سمیمتابول :5

 پیریمیدینی

 غشا و لیپید ساختمان :1

 یکبیوانرژت اصول :2

 کربوهیدرات سمیمتابول :3

 الکترون انتقال رهیزنج :4

 لیپوپروتئین و لیپید سمیمتابول :5

 باز و اسید و آب :1

 آمینه اسید ساختار :2

 پروتئین ساختار :3

 پالسما هاي نیپروتئ :4

 كوآنزيم و هانیتاميو :5

 شناسی ميآنز :6

 هاكربوهیدرات ساختمان :7

 بيوشيمي

%011جامع   
 جعبه سیاه زبان ارشد منبع مورد توصیه شده رتبه های برتر

 زبان عمومي



 


