فروش اینترنتی در:

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی
زیرنظر:
دکتر بیژن رادمهر دکتر حسن گیالنپور
دکتر هادی کیوانفر دکتر محمود جمشیدیان
دکتر احمد اصغری دکتر علیرضا جهاندیده

پوشش کامل دروس علوم پایه دکترای دامپزشکی
منبعی مطمئن برای آمادگی سنجشهای جامع و آزمونها
درسنامههای جامع و کاربردی با استناد به منابع علمی معتبر:


جداول طبقهبندی شده و نکات کلیدی دروس و آزمونها



بررسی آزمایشها و مطالب کاربردی علوم پایه دامپزشکی



بهمراه تحلیل و بررسی  12سال آزمون پیش درمانگاهی
و پرسشهای منتخب از نمونه سواالت کشوری

تدوین و گردآوری:

علیرضا خدایی
پانیذ تهذیبی
ریحانه منوچهری
رضوان حمیلی

آشنایی با کتاب
"راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی"
بعد از مدتها تالش و کوشش مستمر باالخره کتاب “راهنمای جامع علوم پایه
دکترای دامپزشکی” تألیف شد .کتابی که جای خالی آن سالهاست برای
دانشجویان دامپزشکی حس میشود .در پروسه آماده شدن این کتاب
زحمات بسیار زیادی کشیده شده تا محصول نهایی با باالترین کیفیت ممکن
به دانشجویان عرضه شود .هدف ما تألیف کتابی عاری از غلطهای علمی بود.
کتابی که با فاصله گرفتن از فضای خسته کننده و غیر حرفهای؛ با زبانی ساده
و روان در فهم مطالب علمی شما را کمک کند .در کنار تمام این زحمات ،چه
چیزی بهتر از یاری اساتید برجسته و صاحبِ نام علوم دامپزشکی کشور که
باعث شده این کتاب با کیفیتی دو چندان برای شما عزیزان آماده گردد.
"راهنمای جامع علوم پایه" یک کتاب آموزشی است و برای بازدهی بیشتر از
روش پرسش در کنار آموزش استفاده کرده .در واقع پرسشها فقط بهانهای
هستند تا مطالب مهم دروس و پرتکرار آزمونی به بهترین صورت ممکن
بررسی گردند.
این کاتالوگ برای آشنایی هرچه بیشتر شما با خالصهی برخی از درسنامهها و
نکات بررسی شده در کتاب است.

ارائهای از گروه:
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راهنمای جامع
علوم پایه
دکترای دامپزشکی
تدوین و گرداوری:
علیرضا خدایی
پانیذ تهذیبی
ریحانه منوچهری
رضوان حمیلی
گروه ویراستاران:
دکتر بیژن رادمهر

دکتر حسن گیالنپور

دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکترای تخصصی آناتومی و جنین شناسی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکتر هادی کیوانفر

دکتر محمود جمشیدیان

دکترای تخصصی میکروبیولوژی
استاد بازنشسته دانشگاه تهران

دکترای تخصصی میکروبیولوژی
استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر احمد اصغری

دکتر علیرضا جهاندیده

دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی

دکترای تخصصی جراحی دامپزشکی

دانشیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

استادیار دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران

حجم زیاد نکات طبقه بندی نشده
باعث سردرگمی شما شده؟
جداول جامع و طبقه بندی شده در:
Handbook of
Veterinary Medicine
Basic Sciences

فصل اول  -کالبدشناسی و جنینشناسی

برخی از نکات و درسنامههای کتاب
" راهنمای جامع علوم پایه دکترای دامپزشکی "

آشنایی با اصطالحات رایج

عروق ناحیه سر

سیستم اعصاب مرکزی و نواحی پنجگانه مغز

ماهیچههای گردنی و نکات تکمیلی

استخوانهای اندام سینهای

مفصل شناسی

جدول آناتومی مقایسهای مچ دست در حیوانات

بررسی کره چشم و ماهیچههای چشم

جدول آناتومی مقایسهای قلم دست در حیوانات

جدول آناتومی مقایسهای سم در حیوانات

نکات تکمیلی بررسی تفاوتهای ساختاری استخوانهای
اندام سینهای در حیوانات مختلف

زبان و غدد بزاقی
دندانها

ماهیچههای اندام سینهای و نکات تکمیلی

آناتومی مقایسهای غضروفهای حنجره

عصبدهی به ماهیچههای اندام سینهای

جدول آناتومی مقایسهای ریه در حیوانات

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچههای اندام سینهای
و تأثیر آن بر حرکت

ماهیچههای تنفسی

عروق اندام سینهای
استخوانهای اندام لگنی
جدول آناتومی مقایسهای مچ پا در حیوانات
جدول آناتومی مقایسهای قلم پا در حیوانات

قلب
عقدههای لنفاوی

معده
بخشهای معده تکسمیان
بخشهای معده نشخوارکنندگان

نکات تکمیلی بررسی تفاوتهای ساختاری استخوانهای
اندام لگنی در حیوانات مختلف

روده

ماهیچههای اندام لگنی و نکات تکمیلی

جدول آناتومی مقایسهای پانکراس در حیوانات

عصبدهی به ماهیچههای اندام لگنی

جدول آناتومی مقایسهای کبد در حیوانات مختلف

جدول بررسی صدمه به اعصاب ماهیچههای اندام لگنی و
تأثیر آن بر حرکت

کیسه صفرا
کلیه و مجاری ادراری

عروق اندام لگنی

دستگاه تناسلی نر

جمجمه و نکات مقایسهای و تکمیلی

جدول آناتومی مقایسهای غدد ضمیمه جنسی نر

ستون مهره

دستگاه تناسلی ماده

جداول مقایسه و بررسی مهرهای اطلس ،آکسیس ،مهره
نمونه ،مهره  6و 7

آناتومی مقایسهای جفت در حیوانات

ماهیچههای ناحیه سر
اعصاب ناحیه سر

تخمدان
جدول بررسی نواحی اویداکت در پرندگان

فروش اینترنتی در:

n. 1: the state, quality, or an instance of
being simple 2: freedom from Complexity

:لذتِ بااطمینان درس خواندن
Handbook of
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فصل دوم  -بیوشیمی
جدول جامع قندها و بررسی آنها

مروری بر فرآیند تولید هورمونهای تیروئیدی

ستوز و آلدوزها

هورمونهای استروئیدی

ایزومرهای فضایی و مثالهایی از آن

هورمونهای لیپیدی

اپیمرهای گلوکز

نوکلئوزیدها

فعالیت نوری قندها

قانون چارگ ،بازهای آلی پورینی و پیریمیدینی

شناسایی کربن متقارن و نامتقارن

خطی و حلقوی

مولکول

پیوند گلیکوزیدی

آنزیمهای پلیمراز 3-2-1

قندهای احیا کننده

کدونهای آغازگر و خاتمه

واکنشهای اختصاصی قندها

نکاتی از ویتامینها

یادآوری فرایندهای اکسیداسیون احیا

جدول یادآوری ویتامینها

محصول احیا در انواع مونوساکارید

شبه ویتامینها

خصوصیات لیپیدها

مهمترین ایزومرهای ویتامین

گروههای اصلی فسفولیپید

ویتامین

و ساختار کوآنزیم

سرامید ،اسفنگومیلین ،سربروزید ،گانگلیوزید

فرآیند فعال شدن ویتامین

نشخوارکنندگان و اسید استیک ،پروپیونیک و بوتیریک

نکاتی از چرخه گلیکولیز

سنتز گلیسریدها

فسفریالسیون در سطح سوبسترا و اکسیداتیو

خصوصیات لیپوپروتئینهای عمده پالسما

بررسی مسیر گلیکولیز در  10مرحله

شیلومیکرونها،

چرخه اسید الکتات یا کوری

اسیدآمینههای ضروری ،نیمه ضروری و غیرضروری

تنفس هوازی

فعالیت نوری اسیدآمینهها

چرخه اسید سیتریک

اسیدآمینههای گلوکوژنیک و کتوژنیک و هردو

زنجیره انتقال الکترون

اسیدآمینههای گوگرددار

اکسایش گلوکز هوازی و بیهوازی

اسیدآمینههای دارای ساختار حلقوی

اوبی کینون

ایزوالکتریک اسیدهای آمینه
مسائل مرتبط با

و راه حل تستی

بررسی ساختمان پروتئینها

بتا -اکسیداسیون اسیدهای چرب و مرور نکات مهم
کارنیتین
کتوز تحت بالینی

دناتوره شدن پروتئینها

گلیکوژنز ،گلیکوژنولیز ،گلوکونئوژنز ،پنتوز فسفات

مهمترین عوامل مؤثر در دگرگونی ساختمان پروتئینها

چرخه اوره

ساختار بتا شیت و آلفا هلیکس

سرنوشت آمونیاک در عضالت اسکلتی

محاسبه سرعت اولیه واکنشهای آنزیمی

بررسی ساختار مولکول اوره

بیماری فاویسم
هورمونهای آمینی

بیوسنتز کرآتین

فروش اینترنتی در:

فصل سوم بافتشناسی

ارگانلهای داخل سلولی و وظایف آنها

انواع مویرگ و توضیحات آن

اجزای اسکلت سلولی و توضیحات

انواع شبکه مویرگی

بازال المینا

بافتشناسی تیموس

انواع اتصاالت سلولی

تیموس در طیور

بافتشناسی دستگاه تنفس طیور

ساختمان پوست و توضیحات آن

مژهها

الیههای اپیدرمی و توضیحات آن

اجزای ماتریکس بافت همبندی

انواع تخلیه مواد ترشحی از سلولهای مترشحه

انواع بافت همبند حقیقی و توضیحات

اشکال غدد برونریز

انواع کالژن

بافتشناسی دندان

دیسکهای بین مهرهای

بافتشناسی زبان

سلولهای بافت همبندی و توضیحات

بافتشناسی معده نشخوارکنندگان

محل استقرار انواع ماکروفاژها و اسامی آنها

انواع غدد معدی

انواع بافت غضروف

غدد زیر مخاط

ساختمان سیستم هاورس

سلولهای اپیتلیوم روده کوچک

استئوکالست و وظایف آن

بافتشناسی کبد

اشکال غیرطبیعی اریتروسیتها و انواع آنمی

سلولهای اصلی و غیر اصلی پانکراس

ساختمان پالکت

لوزالمعده طیور

انواع گرانولهای پالکت

انواع برونشیول و توضیحات

انواع لوکوسیت و توضیحات

انواع نوموسیت

چند اصالح در ارتباط با سلولهای عضالنی

اجزا و الیههای سد خونی

تریاد

دیاد

هوایی

بافتشناسی ناحیه بویایی

بخشهای مختلف نورون و توضیحات

اجزای دستگاه جنب گلومرولی

مرور خالصه سلولهای نوروگلی و نکات تکمیلی

بافتشناسی تخمدان

میلین سازی

فولیکولهای تخمدانی

انواع آستروسیت

بافتشناسی رحم

بافتشناسی اندامهای اصلی دستگاه اعصاب مرکزی

سلولهای اپیتلیوم لوله منی ساز

جدول مقایسهای بررسی انواع عروق و الیههای آن

بررسی انواع تقسیم و عدد کروموزومی در سلولهای
جنسی

نخاع

مخچه

مخ

فروش اینترنتی در:

فصل چهارم  -فیزیولوژی
سلول ،غشا ،عصب ،عضله

کنترل اعمال حرکتی

بررسی ساختار سلول ،سیتوپالسم و اندامکها

انواع خواب

فیزیولوژی عصب و مراحل تحریک عصبی

دستگاه گوارش

بررسی تحریک عصبی در قلب

اسیدهای چرب فرار در شکمبه نشخوارکنندگان و
خصوصیات آنها

مکانیسم انقباض عضالت و نکات تکمیلی

محل اصلی هضم آنزیمی در حیوانات مختلف

ساختار و عملکرد عضالت

هورمونهای مهم دستگاه گوارش

فیزیولوژی قلب
بررسی حجم پایان دیاستولی
پایان سیستولی و کسر تخلیه

حجم ضربهای حجم

عوامل مؤثر بر افزایش یا کاهش ترشح هورمونهای
دستگاه گوارش

سیستمهای هدایتی قلب

انسولین و وظایف آن

الکتروکاردیوگرافی و بررسی امواج

دستگاه تولیدمثل

خون و گردش خون

طول دوره استروس در حیوانات مختلف

عوامل مؤثر بر فشارخون

طول دوره حاملگی در حیوانات مختلف

کاهش غلطت اکسیژن و تفاوت تأثیر بر دستگاه گردش
خون

انواع هورمونهای جنسی در نر و ماده

ها ،محل تولید و تفاوتهای آن در حیوانات
مختلف

اعمال فیزیولوژیک استروژن ،پروژسترون ،آندروژن
تخمکگذاری و شرایط وقوع آن
اعمال غدد ضمیمه جنسی در جنس نر

قانون پوازی

هورمونها

عوامل ایجادکننده خیز

جدول جامع هورمونها و اعمال اصلی آنها (ترجمه روان
از جدول فیزیولوژی گایتون)

باز جذب ،جذب ،انتشار ،ترشح

ساختار پانکراس و هورمونهای تولیدی

ساخت و ترشح هورمونهای قشر فوق کلیه

گلوکاگون و اعمال آن

کلیه و مایعات بدن

نقش آلدوسترون

دستگاه تنفس:

ساختار دستگاه جنب مولکولی

بررسی عملکرد نوموسیت تیپ  1و 2

فیلتراسیون گلومرولی

مسیر جریان هوا در پستانداران

نارسایی کلیوی و آزمایشهای کلرانس

مسیر جریان هوا در پرندگان

دستگاه عصبی

حجمها و ظرفیتهای ریوی

طبقهبندی انواع درد

نحوه انتقال گازها در خون

تقسیمبندی فیبرهای عصبی هادی

اسیدوز تنفسی و متابولیکی

اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک و نوع گیرندهها

آلکالوز تنفسی و متابولیکی

فروش اینترنتی در:

فصل پنجم فارماکولوژی

طبقهبندی آنتیبیوتیکها بر اساس مکانیسم عمل
خطرات کلرامفنیکل برای نوزادان
کینولونها ماکرولیدها

اعمال اصلی آلدوسترون
مخدرها و

سولفانامیدها

استامینوفن و خصوصیات آن

سولفانامیدهای رایج در دامپزشکی

اثرات مورفین و آنتاگونیستهای آن

مکانیسم عمل تتراسایکلین

عوارض مصرف مورفین

خطرات جنتامایسین

عالئم ترک ناگهانی داروهای مخدر

پنیسیلین و استافیلوکوکها

جدول جامع داروهای مؤثر بر دستگاه گوارش

انواع آنتاگونیست :فیزیولوژیک -شیمیایی-فارماکولوژیک

داروهای مؤثر بر هضم و جذب

داروهای آدرنرژیک

داروهای مؤثر بر تحرکات دستگاه گوارش

داروهای ضد آدرنرژیکی

مکانیسم عمل امپرازول و کاربرد بالینی آن

بتابالکرها

بیماری رفلکس ازوفاگوس و درمان آن

محل قرارگیری انواع گیرندههای آلفا  2-1و بتا 3-2-1

مبانی فارماکولوژی

موارد مصرف دوبوتامین

بهرهدهی بیولوژیکی و فرمول محاسبه آن

شوک ناشی از پنیسیلین و درمان آن

آشنایی با عبارات مخفف رایج در سمشناسی

بررسی اثر داروهای آدرنرژیکی بر ارگانهای مختلف بدن

فرآیند سنتز کتهکوالمینها

یوهیمبین و زایالزین
اثرات هیستامین
برخی از سموم مهم و درمان مسمومیت با آنها
مسمومیت با وارفارین هپارین
گلیکول ارگانوفسفره اپیوئیدها

استامینوفن اتیلن

ارگانهای و بافتهای دارای توانایی متابولیزه مواد
التهاب و فرآیند ایجاد و سرکوب آن
جدول جامع داروهای ضدانگل داخلی

داروهای بیهوشی و آرامبخش

بنزومیدازولها شبه نیکوتینی
و توضیحات آن

عوارض مصرف زایالزین در حیوانات مختلف

جدول جامع ضد تکیاختهها

حداقل غلظت داروی بیهوش کننده در آلوئولها

جدول جامع ضدانگلهای خارجی

کتامین و تشنج

ماکروسیکلیک الکتون

مکانیسم عمل لیدوکائین

بررسی مسائل پرتکرار در فارماکولوژی در  3فرم

داروهای مدر و مکانیسم عمل و محل اثر آنها بر نفرون

شوک آنافیالکسی و مکانیسم شروع آن

فوروزماید
استازوالمید

هیدروکلروتیازید  -اپیرونوالکتون

بخش نکات متفرقه

فروش اینترنتی در:

فروش اینترنتی در:

Handbook of
Veterinary Medicine
Basic Sciences
زیرنظر:
دکتر بیژن رادمهر دکتر حسن گیالنپور
دکتر هادی کیوانفر دکتر محمود جمشیدیان
دکتر احمد اصغری دکتر علیرضا جهاندیده

پوشش کامل دروس علوم پایه دکترای دامپزشکی
منبعی مطمئن برای آمادگی سنجشهای جامع و آزمونها
درسنامههای جامع و کاربردی با استناد به منابع علمی معتبر:



جداول طبقهبندی شده و نکات کلیدی دروس و آزمونها



بررسی آزمایشها و مطالب کاربردی علوم پایه دامپزشکی



بهمراه تحلیل و بررسی  12سال آزمون پیش درمانگاهی
و پرسشهای منتخب از نمونه سواالت کشوری

تدوین و گردآوری:

علیرضا خدایی
پانیذ تهذیبی

ریحانه منوچهری
رضوان حمیلی

فصل ششم ایمنیشناسی و سرمشناسی

تعریف ایمنی ذاتی در سطح سلولی و مولکولی

اعمال اجرایی آنتیبادیها

تعریف ایمنی اختصاصی
لنفوسیت

و

مکانیسم حمله در سلولهای ایمنی ذاتی و نکات تکمیلی

جدول جامع بررسی خصوصیات

و نکات مهم آنها

تعاریف آنتیژن ،ایمونوژن ،هاپتن و مولکول حامل

جدول جامع بررسی خصوصیات

عوامل مؤثر بر ایمونوژن بودن یک آنتیژن

جدول جامع بررسی خصوصیات

و

محل بلوغ و تکامل لنفوسیتهای

جدول جامع بررسی خصوصیات

بافتها و اعضای لنفاوی اولیه

و پرندگان

بافتها و اعضای لنفاوی ثانویه

ترشحی و وظایف قطعه ترشحی

بافتها و اعضای لنفاوی ثالثیه
سلولهای دخیل در ایمنی ذاتی و توضیحات آن

ماکروفاژ ،نوتروفیل ،ائوزینوفیل ،سلولهای کشنده طبیعی
بررسی مسیرهای سیستم کمپلمان بهطور خالصه
نکات مهم در مسیر کالسیکال و آلترناتیو و لکتین در
سیستم کمپلمان
عملکردهای سیستم کمپلمان
تنظیمکنندههای مسیرهای کمپلمان
و عملکرد آن

تعریف مولکولهای
مولکول

و نکات آن

مولکول

و نکات آن

انواع آنتیژن و مثالها
آنتیژنهای وابسته به تیموس و غیر وابسته به تیموس
ها و نقش آنها در سیستم ایمنی

کمپلکس
چگونگی بروز

بررسی بیشترین و کمترین غلظت و انتشار داخل رگی در
انواع ایمونوگلوبولینها
بررسی وزن ایمونوگلوبولینها
جدول مقایسهای انتقال ایمونوگلوبولینها از طریق جفت
در حیوانات مختلف
ایمونوگلوبولینهای غالب در آغوز و شیر در انسان و
حیوانات
بررسی گیرندههای
سایتوکاینها و تعریف و انواع آن
بررسی اینترفرون گاما

انواع سلولهای ارائهدهنده آنتیژن و نکات آن

انواع

جدول جامع بررسی خصوصیات

بررسی فاکتور نکروز دهنده تومور و وظایف آن
اعمال اینترلوکینها
انواع فاکتورهای تبزای داخلی و خارجی
وظایف لنفوسیتهای
ماکروفاژها
عملکرد سلولهای

و

کمکی و سایتوتوکسک و
1و2و4

بر سطح

ازدیاد حساسیت نوع  1و نکات و مثالهای آن

بررسی کامل ساختار ایمونوگلوبولین

ازدیاد حساسیت نوع  2و نکات و مثالهای آن

زنجیرههای سبک و سنگین در تشکیل ایمونوگلوبولینها

ازدیاد حساسیت نوع  3و نکات و مثالهای آن

ناحیه لوال و عملکرد آن
انواع پیوندها در اتصال آنتیژن
قدرت آنها

ازدیاد حساسیت نوع  4و نکات و مثالهای آن
آنتیبادی و بررسی

تعاریف آگلوتیناسیون ،اپسونیزاسیون ،نوترالیزاسیون،
فعالسازی سیستم کمپلمان ،التهاب و

آگلوتیناسیون ،پرسیپیتاسیون ،فلوکوالسیون و تفاوتها
جدول جامع آزمایشهای مهم در ایمنیشناسی
بررسی کامل تست االیزا و انواع روشهای انجام آن

فصل هفتم انگلشناسی
نکات مهم درباره تریکوموناس

تخم ،نوزاد نماتود ،اسپیکول و نکات آنها

نکات مهم درباره پسوروپتس

شناسایی انگلها از روی تخم

نکات مهم درباره هیستوموناس

انواع زایش در انگلهای مختلف

ستاریا دیجیتاتا و نماتودیازیس مغزی -نخاعی

فرم بالغ سستودها و مرحله نوزادی آنها

کیست هیداتیک و اکینوکوکوس گرانولوزوس

مراحل نوزادی ترماتودها

سیرتکاملی اکینوکوکوس

نکات مهم درباره استرونژیلوس

سیرتکاملی فاسیوال

نکات مهم درباره ژیاردیا

انواع فرم بیماری فاسیولوزیس و توضیحات آن

نکات مهم درباره توکسوپالسموز

جدول جامع انواع کمخونی

نکات مهم درباره تیلریا

نکات مهم درباره ایمریا و کوکسیدیوز

نکات مهم درباره بابزیوز

سیرتکاملی کوکسیدیوز در دستگاه گوارشی گاو

نکات مهم درباره استرونژیلوئیدس

نکات مهم درباره استرتاژیا

انگلهای مرتبط با دستگاه تنفس

نکات مهم درباره دیکروسلیوم

نکات مهم درباره هابرونما

سیرتکاملی دیکروسلیوم دندریتیکوم

تریپانوزوما و بیماری دورین

نکات مهم درباره تنیا هیداتیژنا و ساژیناتا

محل زندگی نماتودها

نکات مهم درباره شیستوزوما

سندروم هالوزون

تگومنت ،تعریف و ساختار آن

نکات مهم درباره گونژیلونما

انواع دگردیسی

انواع تولیدمثل در تکیاختهها

جدول بررسی گونههای مختلف انگلهای خارجی و نوع
دگردیسی آنها

نکات مهم درباره تالزیا
انواع روابط زندگی بین موجودات

سالک شهری (لیشمانیوز پوستی)

نکات مهم درباره باالنتیدیوم

سالک روستایی (لیشمانیوز پوستی)

نماتودهای طیور

لیشمانیوز احشایی

نکات مهم درباره دیپلوستوموم

اسپیروسرکا لوپی

فرآیند پوستاندازی در بندپایان

نکات مهم درباره کنمیدوکوپتس

نکات مهم درباره کنه و جرب

نکات مهم درباره درمانیسوس گالینه

نامهای رایج برای انواع جرب

نکات مهم درباره پارامفیستوموم

آزمایشها در تشخیص بیماریهای انگلی

جدول جامع انواع میاز و نکات مهم آنها

بیماریزاترین و شایعترینها

اسهال سبز

نکات مهم درباره شپشها و ساسها

سارکوسیستیس و بیماری دالمنی

تریپانوزوما و بیماری سورا

نکات مهم درباره استیلزیا
خارش کوئینزلند (خارش شیرین)

جدول جامع انگلها ،میزبان و محل ایجاد ضایعهی آنها

حجم زیاد نکات طبقه بندی نشده
باعث سردرگمی شما شده؟
جداول جامع و طبقه بندی شده در:
Handbook of
Veterinary Medicine
Basic Sciences

بخش هشتم باکتریشناسی

بررسی گرم منفیها (ازنظر اکسیداز -/+و الکتوز)-/+

تیپهای مختلف کلستریدیوم و نام بیماری آنها

طبقهبندی باکتریها بر ساس دمای رشد

بررسی توکسینهای تولیدی در کلستریدیوم پرفرینجنس

ساختارهای ضروری و ضمایم باکتریها

جدول جامع بیماری انتروتوکسمی یا قلوه نرمی

ساختار ریبوزوم در یوکاریوتها و پروکاریوتها

دالیل باال بودن قند خون در بیماران مبتالبه
انتروتوکسمی

الیههای اسپور باکتری

عالئم کلینیکی بیماری کزاز

انواع تاژک باکتریایی
خصوصیات اسپور باکتریها

عالئم بالینی بوتولیسم

آناتومی کپسول و خصوصیات آن

جدول جامع بیماری التهاب شیردان

بررسی الیهها در باکتریهای گرم منفی و مثبت

جدول جامع بیماری هموگلوبینوری باسیلی

خصوصیات تیکوئیک اسید

فرمهای بیماری لیستریوز

بررسی انواع انتقال مواد غذایی به داخل سلول

روشهای جداسازی باکتری لیستریا

آزمایش متیل رد و وژس-پروسکوئر

جدول جامع بیماری لنفادنیت کازئوز

دستهبندی اتوتروفها و هتروتروفها

جدول جامع بیماری گورم یا استرنگلز

بررسی باکتریها ازنظر وابستگی به اکسیژن

بررسی گونههای مختلف استرپتوکوکوس

گلیکولیز و تولیدات نهایی آن

جدول جامع بررسی باکتری استافیلوکوکوس

انواع موتاسیون

فرم های ورم پستان حاصل از استافیلوکوکوس اورئوس

روشهای انتقال ژن در باکتریها

بررسی شمار سلولهای سوماتیک با کمک

روشهای شمارش میکروب

انواع گونههای اکتینومایسز و بیماریهای آن

تفاوتهای اگزوتوکسین و اندوتوکسین

جدول جامع بررسی اشیرشیا کوالی و تیپهای آن

عوامل مؤثر در حدت باکتریها

جدول جامع بیماری سالمونال

برخی از آنتیبیوتیکهای مهم بر اساس مکانیسم عمل

بررسی گونههای سالمونال

مروری بر تستهای بیوشیمیایی در آزمایشگاه باکتری
شناسی

انواع گونههای بروسال و اهمیتهای بالینی آنها
واکسیناسیون در بروسال
انواع گونههای پاستورال و بیماریهای آن

طبقهبندی شکل و شناخت باکتریهای گرم مثبت در
آزمایشگاه

انواع گونههای اکتینوباسیلوس و عوارض آن

درسنامه جامع انواع محیط کشت و خصوصیات آن

جدول جامع بیماری مشمشه

تستهای تشخیص بیماری سل

راههای تشخیص بیماری مشمشه

جدول جامع بیماری سیاهزخم

جدول جامع بیماری لپتوسپیروز

حیوانات حساس به شاربن

مایکوباکتریومها و گونههای مهم آن

پالزمیدهای باکتری باسیلوس آنتراسیس

جدول جامع بیماری یون یا پاراتوبرکلوزیس

تفاوتهای باسیلوس آنتراسیس و باسیلوس سرئوس

جدول جامع باکتریها به همراه نام بیماری

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی

Failed

Failed

Passed

Passed

فروش اینترنتی در:

فصل نهم ویروسشناسی

ساختار ویروسها

موارد استفاده از

پوشینههای ویروسی و نکات مربوطه

انواع واکسن در بیماریهای ویروسی

عوامل فیزیکی مؤثر بر ویروسها

راههای انتقال ویروس توسط بندپایان

عوامل شیمیایی مؤثر بر ویروسها

بررسی انتقال بیولوژیکی و مکانیکی ویروسها توسط
بندپایان

جدول جامع بررسی خانواده هرپس ویریده

جدول جامع انواع بیماری آبله

خانواده رابدوویریده
زبان آبی

زبان چوبی

خانواده پارامیکسوویریده

جدول جامع بیماری هاری و توضیحات آن
جدول جامع بیماری تب برفکی و توضیحات آن

سنس مثبت و منفی در

عالئم

نامگذاری ویروسها بر اساس شکل

عالئم بیماری لوپینگ ایل

مراحل تکثیر ویروس
ویروسهای

دار و روشهای تکثیر آنها

عالئم بیماری مرزی
بیماری طاعون گاوی

محل تکثیر اسیدنوکلئیک در ویروسهای مختلف

بیماری دیستمپر

ویروسها و جوانه زدن از غشا

جدول بیماری

تنظیمکنندههای رشد سلول

جدول بررسی بیماری تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

و توضیحات آن

نو ترتیبی

جدول بیماری آکابان

خانواده رئوویریده

جدول بیماری تب دره ریفت

انواع کشت ویروسها و توضیحات آنها

جدول بیماری زبان آبی

گنجیدگی و ماهیت آن

انواع زگیل و میزبانان آن

و علل آن

بیماری انسفالوپتیهای اسفنجی شکل تحت حاد

بررسی اینترفرون و ساختار آن

جدول بیماری اسکریپی

بررسی سلول هدف و گیرنده سلولی در ویروسهای
مختلف

ویروسهایی که معموالً موجب سقط میشوند.
دوره کومون در بیماریهای مختلف ویروسی

عوامل مؤثر بر حدت ویروس

جدول جامع خانوادههای ویروسی و مشخصات آنها

انواع موتانت

جدول جامع بیماریهای مهم ویروسی

تستهای پرکاربرد سرولوژی و کاربردهای آن

فروش اینترنتی در:

فصل دهم آسیبشناسی

التهاب و انواع آن

رادیکالهای آزاد

چهرههای سلولی غالب در آماسهای حاد و مزمن

برخی از محلهای تولید رادیکال آزاد و فرآیند تولید آن

مولکولهای چسبان

شوک سپتیک

تعاریف ایکوزانوئید ،پروستاگالندین ،ترومبوکسان و
لوکوترین

جدول جامع انواع رنگدانههای دارای منشأ داخلی و
خارجی

انواع ایکوزانوئیدها و اثرات آنها

مالنوز کاذب و مالنوز

التیام با قصد اولیه و ثانویه

جداول جامع طبقهبندی انواع پنومونیها و نکات مهم
آنها
بیماری خرناس و علل بروز آن

نقش

و

جدول جامع بررسی نکروز و آپوپتوز و تفاوتهای آنها

آدنوماتوزیس

انواع قانقاریا ،نواحی مستعد ،عوامل مسبب و مکانیسم اثر
آن

جراحات پوستی در بیماری مشمشه

نکروز میعانی

جدول جامع انواع آتلکتازی و توضیحات آن

نکروز پنیری

مروری بر مسیر جریان خون

انواع کلسیفیکیشن

انواع ناهنجاریهای مادرزادی کلیه

عوامل ایجادکننده کلسیفیکیشن متاستاتیک

پیلونفریت و عوامل ایجاد آن

انعقاد خون و ترومبوز

گلومرونفریت و فرمهای آن

مثلث تریاد ویرشو

علت بروز گلومرونفریت شیمیایی در حیوانات مختلف

عوامل مؤثر در ایجاد ترومبوز

عوامل ایجادکننده

تفاوتهای ترومبوزهای سرخرگی و سیاهرگی

بروز

فاکتورهای ضد انعقادی

هیدرونفروز

از طریق ایسکمی و علل وقوع آن

اختالل انعقادی منتشر

بررسی اصطالحات رایج در بخش پاتولوژی اعصاب

جدول بررسی تفاوتهای تومور خوشخیم و بدخیم

آنسفالیت ائوزینوفیلی

تعاریف تراتوم ،هامارتوم ،تراتوژن و آنژیوم
جدول جامع راهنمای نامگذاری تومورها برحسب منشأ
بافتی

بیماریهای کشنده ویروسی و عالئم پاتولوژیک آنها

بیماریهای
عالئم پاتولوژیک آن

انواع پاسخهای تطبیقی سلول

جراحات حاصل از اکتینومایکوز و اکتینوباسیلوز

تفاوتهای هایپرپالزی ،هایپرتروفی ،متاپالزی و آتروفی

هاپوپالزی مینای دندان و بیماریهای مسبب آن

سلول و آسیب سلولی

مروری بر بافتشناسی دندان

طبقهبندی سلولها بر اساس قدرت میتوز و جبرانپذیری

نکروز پاپیالری و عوامل ایجادکننده آن

دالیل پدید آمدن ایسکمی ریپرفیوژن

عالئم سیروز کبدی
بیماری مدی

و

فروش اینترنتی در:

زیرنظر:
دکتر بیژن رادمهر دکتر حسن گیالنپور
دکتر هادی کیوانفر دکتر محمود جمشیدیان
دکتر احمد اصغری دکتر علیرضا جهاندیده

پوشش کامل دروس علوم پایه دکترای دامپزشکی
منبعی مطمئن برای آمادگی سنجشهای جامع و آزمونها
درسنامههای جامع و کاربردی با استناد به منابع علمی معتبر:


جداول طبقهبندی شده و نکات کلیدی دروس و آزمونها



بررسی آزمایشها و مطالب کاربردی علوم پایه دامپزشکی



بهمراه تحلیل و بررسی  12سال آزمون پیش درمانگاهی
و پرسشهای منتخب از نمونه سواالت کشوری

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی

تدوین و گردآوری:

علیرضا خدایی
پانیذ تهذیبی
ریحانه منوچهری
رضوان حمیلی

فصل یازدهم بهداشت و پرورش و تغذیه دام

مراحل پرورش گوساله از بدو تولد تا  3روزگی

عوامل مؤثر بر ارزش غذایی علوفه

مراحل پرورش گوساله از  3روزگی تا قطع شیر

انواع کاه و فرآوردههای جانبی گیاهان دانهای

مراحل پرورش گوساله قطع شیر شده تا  5ماهگی

بررسی علوفهها ازنظر میزان ویتامین

جدول بررسی سن گوساله و نوع تغذیه توصیهشده

مقایسه ترکیبات تشکیلدهنده کلستروم و شیر گاو

میزان و زمان خورانیدن آغوز به گوساله تازه متولدشده

انواع سیلو

جدول بررسی انواع روش قطع شاخ و زمان انجام آن

مسیر تخمیر در سیلوها

خواص کلستروم

عوارض پائین بودن

شرایط مناسب تلیسهها برای تلقیح مصنوعی

جدول جامع ترکیبات ضدعفونیکننده و خصوصیات آنها

آب مصرفی در گاوداریها

عالئم دوره فحلی

جدول جامع بیماریهای مرتبط با تغذیه در دام

گوساله فریمارتین

انواع نژاد و خصوصیات آنها

مراقبتهای پس از زایش
دوره خشکی و روشهای انجام آن
بررسی تغذیه گاوهای شیری در  5مرحله
جدول بررسی نمره بدنی توصیهشده در تلیسهها
انواع اسطبل گاوهای شیری و توضیحات آن
مزایا و معایب اسطبلهای فری استال
تنش گرمایی و عوارض آن
رطوبت نسبی مناسب جایگاه نگهداری گوسفندان
اجزای اصلی دیواره سلولی گیاهان
بررسی انواع انرژی و توضیحات آن
جیره تولیدی و جیره نگهداری
اسیدهای چرب فرار و نشخوارکنندگان
روشهای خشککردن علوفه
جدول جامع علوفه تیره حبوبات و خصوصیات تغذیهای
آنها
جدول جامع علوفه تیره گندمیان و خصوصیات تغذیهای
آنها

فروش اینترنتی در:

فروش اینترنتی در:

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی
زیرنظر:
دکتر بیژن رادمهر دکتر حسن گیالنپور
دکتر هادی کیوانفر دکتر محمود جمشیدیان
دکتر احمد اصغری دکتر علیرضا جهاندیده

پوشش کامل دروس علوم پایه دکترای دامپزشکی
منبعی مطمئن برای آمادگی سنجشهای جامع و آزمونها
درسنامههای جامع و کاربردی با استناد به منابع علمی معتبر:


جداول طبقهبندی شده و نکات کلیدی دروس و آزمونها



بررسی آزمایشها و مطالب کاربردی علوم پایه دامپزشکی



بهمراه تحلیل و بررسی  12سال آزمون پیش درمانگاهی
و پرسشهای منتخب از نمونه سواالت کشوری

تدوین و گردآوری:

علیرضا خدایی
پانیذ تهذیبی
ریحانه منوچهری
رضوان حمیلی

فصل سیزدهم ماهیشناسی و
تکثیر و پرورش ماهی

فصل دوازدهم بهداشت و پرورش و
تغذیه طیور

دستهبندی ماهیان بر اساس اسکلت داخلی
طول کل ،استاندارد ،چگالی ،پوزه ،سر

ساختار عمومی پوست ماهیان
جدول جامع مواد اولیه تغذیه طیور و محدودیتهای آن
سه مرحله دوره پرورش (پرورش نیمچه
تولید)

پیشتولید و

اسیدهای چرب ضروری
نکاتی در ارتباط با
تغذیه در دوران تو لک بری اجباری
بیماریهای رایج در طیور و زمان و نحوه تجویز واکسن
نکات حائز اهمیت در زمان مصرف واکسن به فرم
آشامیدنی

انواع فلس
تفاوت ماهی تازه و ماهی کهنه
انواع باله در ماهیان
موقعیت آناتومیکی بالههای مختلف ماهیان
هموسرک و هتروسرک
آبشش و ساختمان آن
خارهای آبششی
تفکیک جنسی ماهیان
دندانهای حلقی

درجه حرارت رطوبت نسبی و فشار هوا در اماکن
مختلف محیط پرورش طیور

رژیم غذایی در ماهیان مختلف

فشار هوای منفی و مثبت

بررسی طول دستگاه گوارش و معده در ماهیان مختلف

وزن تخممرغ

زوائد بابالمعدی

اهمیت نور در پرورش طیور

جسمک استانیوس

مدتزمان نوردهی و شدت نور در سنین مختلف طیور

ویژگیهای محیط مناسب برای پرورش قزلآال
مناسب برای پرورش در ماهیان مختلف

نوردهی متناوب

دما و

تنظیم درجه حرارت در زمانهای مختلف پرورش

روشهای مهم در پرورش ماهی

انواع آبخوری

رژیم غذایی در انواع کپور ماهیان

انواع دانخوری

هماوری

تفاوتهای مکانهای تغذیه در مرغ و خروس

شاخص قطبی شدن

کرچی؛ تعریف و نشانههای آن

رفع چسبندگی؛ انواع و روشهای آن

دالیل نازک شدن پوسته تخممرغ

روشهای تکثیر مصنوعی در ماهیان

نیمهخشک و مرطوب

جدول بررسی علت اختالالت رنگ زرده

لقاح خشک

خصوصیات مرغهای نژاد آمریکایی

هورمون تراپی در کپور ماهیان

برخی از ویژگیهای پرندگان

مراحل مختلف زندگی آزادماهیان

چند نکته در ارتباط با پرندگان

مروری جامع بر کپور ماهیان

فروش اینترنتی در:

سردرگمی و
کالفگی
پیچیدگی
بی دلیل

مشخص
نبودن مسیر

نکات طبقهبندی
نشده

عدم اطمینان
به پاسخها

فروش اینترنتی در:

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی
به آسانی فرا بگیرید.
با اطمینان مرور کنید؛
به راحتی نتیجه بگیرید.

فصل چهاردهم کنترل کیفی و بهداشتی مواد غذایی

عوامل درونگرای مؤثر بر رشد میکروب
عوامل برونگرای مؤثر بر رشد میکروب
نکاتی از

مواد غذایی و تأثیر آن بر جمعیت باکتریها

مقایسه میکروارگانیسمها ازنظر میزان نیاز به مواد مغذی
جهت رشد و تکثیر
طبقهبندی توکسینها بر اساس مکانیسم عمل و ماهیت
سموم میکروبی
باکتریهای عامل مسمومیت غذایی
باکتریهای عامل عفونت مواد غذایی
دوزهای عفونی انواع باکتری
باکتری یرسینیا و عوارض آن
تیپهای باکتری کلستریدیوم بوتولینوم و نکات مقایسهای

انواع بوتولیسم:
بوتولیسم در مواد غذایی
بوتولیسم زخم
بوتولیسم اطفال
خصوصیات باکتری کمپیلوباکتر ژژونای
سالمونال و سروتیپهای آن ازنظر بیماریزایی
باکتری شیگال و عوارض آن

بررسی کامل تیپهای مختلف اشیرشیا کوالی
استافیلوکوکوس اورئوس و آنزیمهای تولیدی آن
استافیلوکوکوس اورئوس و عوارض آن
باسیلوس سرئوس و انواع فرمهای آن
باسیلوس سرئوس و عوارض آن
مسمومیت با ویبریو پاراهمولیتیکوس و کلرا

میزان آب فعال موردنیاز میکروارگانیسمها
بررسی آفالتوکسین و  4تیپ آن
مایکوتوکسین پاچولین

مایکوتوکسین زیرالنون
جدول جامع بررسی انواع واکنشهای قهوهای شدن
راههای کنترل فرآیند قهوهای شدن
قندها ازنظر قدرت احیاکنندگی
واکنش میالرد و افراد دیابتی
سختی دائم و موقت آب
فساد روغنها
موم
انواع آنتیاکسیدانها (طبیعی ،سنتتیک و)...
قندهای موجود در عسل
محاسبه اسیدیته عسل
انواع شیرینکنندهها
راداپرتیزاسیون رادیسیداسیون

رادوریزاسیون

ماکروکجلدال و مراحل آن
مواد ازتِ فرار
عدد پراکسید
عدد ید
اندیس یدی
هیدروژناسیون
محیطهای کشت مخصوص برای میکروارگانیسمها

فروش اینترنتی در:

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی
درسنامههای جامع و مفهومی
جداول خالصه از نکات مهم و پرتکرار
بررسی  12سال آزمون پیش درمانگاهی

فروش اینترنتی در:

فصل پانزدهم بهداشت و صنایع شیر

فصل شانزدهم صنایع مواد غذایی با منشأ دامی

پروتئینهای سرمی شیر

ظرفیت نگهداری آب در گوشت و عوامل مؤثر بر آن

خصوصیات کازئین

پروتئینهای گوشت

مزه آفتاب در شیر

چربیهای گوشت

هموژنیزاسیون در شیر

رنگدانههای مورداستفاده در تولید سوسیس و کالباس

جدول بررسی ویتامینهای موجود در انواع محصوالت
لبنی

صالبت نعشی

جدول بررسی مقادیر ویتامینهای موجود در شیر
انواع روش پاستوریزاسیون در شیر
رادوریزاسیون
آنزیمهای موجود در شیر و خصوصیات آن
راههای شناسایی تقلبات در پاستوریزاسیون
گرفتن چربی شیر و افزودن آب و تغییرات در وزن
مخصوص و نقطه انجماد
روش آزمایش
پروتئینهای شیر
کازئین مصرفی در پنیر سازی
آنزیمهای منعقد کننده شیر
نکاتی از شیر مورداستفاده جهت پنیر سازی

باکتریهای مفید در تولید ماست
مزایا و معایب استفاده از خامهترش برای تولید کره

گوشتهای نامطلوب
گوشتهای نامطلوب
پدیده کوتاه شدن عضالت در الشه
مراحل  5گانه تولید فرآوردههای حرارت دیده شده
کاربرد نیتریتها و نیتراتها در صنایع غذایی
نمک و فرآوردههای گوشتی حرارت دیده شده
قارچها و تأثیر آنها روی گوشتهای نگهداری شده
تشخیص ماهی سالم از ماهی کهنه
اعمال پس از انجماد در ماهی

نمکسود کردن و مراحل آن
خواص نگهداری نمک
ضایعات در نگهداری ماهی شور
روشهای افزایش مدتزمان نگهداری ماهیان سرد
سودوموناسها و فساد ماهی

ارتباط سفتی و شلی کره به اسیدهای چرب
اسیدهای چرب شیر
کفیر و نحوه تولید آن
روشهای ساخت شیر خشک
بررسی کیفیت شیر خشک تولیدی در  3روش
عوارض وجود بقایای آنتیبیوتیکی در شیر

فروش اینترنتی در:

فصل هفدهم ژنتیک حیوانی
تفاوت میتوز و میوز

فصل هجدهم آمار حیاتی
تعریف علم آمار

تتراد

نما

جور شدن مستقل ژنها

میانگین

روش میدانی و تجربی

میانه
دامنه

کراسینگاور

واریانس انحراف از معیار

لقاح تصادفی

تغییر در دادههای آماری و نوع تغییر در میانگین

مراحل اووژنسیس
مراحل اسپرماتوژنسیس
تعاریف پرکاربرد در مبانی ژنتیک
قانون هاردی -واینبرگ
جفتگیری غیر تصادفی

آزمایش مندل
قانون اول و دوم مندل
الگوهای وراثتی که از قانون مندل پیروی نمیکنند
غالبیت ناقص
همتوانی
پیوستگی ژنها
صفات چنداللی
ژنهای وابسته به جنس
پیوستگی ژنها
مروری بر انواع مسائل ژنتیک

تغییر در دادههای آماری و نوع تغییر در واریانس و
انحراف معیار

ضریب تغییرات
ضریب همبستگی
انواع متغیر (کمی و کیفی)
انواع چارت آماری
تفاوت بین نمونهبرداری و سرشماری
توزیع نرمال
عدد

درسنامه جامع فرض آماری

فرض تحقیقاتی و

انواع آزمونهای آماری
°
°
°
°
°
°
°
°

تی مستقل تی زوج
آنالیز واریانس یکطرفه
ضریب همبستگی پیرسون
ضریب همبستگی اسپیرمن
مربع کای
آنالیز واریانس دوطرفه
ضریب همبستگی چندگانه
انواع آزمون

احتمال رخداد یک پیشامد
فاکتورهای مؤثر پیشرفت ژنتیکی و فرمول آن

فروش اینترنتی در:

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی

Vetinfo

مسیر خود را هوشمندانه انتخاب کنید!

فروش اینترنتی در:

فصل نوزدهم فیزیک پزشکی
ایزوتوپ

ایزومر ایزوبار

ایزوتون

فصل بیستم زبان تخصصی
جداول جامع از کلمات منتخب و مهم کتاب:

اشعه یونیزه کننده
بررسی طولموج پرتوها
رابطه طولموج با فرکانس و انرژی آنها

بهمراه پرسشهای تکمیلی

طیف پیوسته اشعه ایکس
طیف گسسته اشعه ایکس
پدیده ترمزی
تیوپ مولد اشعه ایکس
انواع بافت و نحوهی نمایش در فیلم رادیولوژی
سیتیاسکن و توضیحات آن

فرمهای مختلف اولتراسونوگرافی
کاربردهای درمانی فراصوت
اثرهای گرمایی و غیر گرمایی امواج فراصوت
انواع برهمکنش بین فراصوت و بافت
ام آر آی و توضیحات آن
آستیگماتیسم
اصالح آن

نزدیکبینی و دوربینی و روشهای

کاتاراکت و عوارض آن
پنج حالت اصلی برخورد یک فوتون اشعه ایکس با ماده
تابش فرابنفش و کاربرد آن
اثر پرتوهای یونیزه کننده بر دی ان ای

فروش اینترنتی در:

چگونه میخواهید وارد
بخش جدید تحصیالت
خود شوید؟

انتخاب با شماست!

اسیدوز شکمبه ای چیست؟ گزینه ج!
 MHCچیست؟ گزینه ب!
داروی اصلی مبارزه با فاسیولوزیس چیست؟ گزینه د!
اقدامات الزم هنگام گزش مشکوک به هاری چیست؟ گزینه ب!
) P (valueبه چه معناست؟ گزینه ج!
دوره خشکی در گاوهای شیری چگونه انجام میشود؟ گزینه د!
راههای شناسایی تقلبات در شیر چیست؟ گزینه گزینه گزینه ....

راهنمای جامع
علوم پایه دکترای
دامپزشکی
فروش اینترنتی در:
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