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نامة شما تصحیح  نخواهد  در غیر این صورت پاسخ. نامه با مداد پر كنید این كد را در محلّ مربوط روی پاسخ .است 6كد دفترچة سؤاالت شما  -6

های این دفترچه نوشته شده است، با كد اصلی كه در همین صفحه  توجّه داشته باشید كد دفترچة سؤاالت شما كه در زیر هر یك از صفحه. شد

 .است، یكی باشد

 هرگونه وجود صورت در. نمایید بررسی را االتؤس ةدفترچ هایبرگه ةهم وجود و دفترچه داخل االتؤس تعداد ،آزمون آغاز از پس بالفاصله  -2

 .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول  وقت اسرع در دفترچه، در نقصی

 وقت اسرع در آن، بودن نادرست صورت در. است شده نوشته آن روی بر شما صاتمشخّ كه گرفته قرار شما اختیار در نامه پاسخ برگ یك  -9

  .نامه را با مداد مشكی  بنویسید صات خواسته شده در پایین پاسخمشخّ ضمناً .كنید لعمطّ را جلسهمسؤول 

 محلّ در نرم مشكی مداد با را پرسش هر پاسخ ،عالوه به و دارید نگه تمیز و نكنید تا را آن پس كند،می تصحیح دستگاه را نامه پاسخ ةرگب -0

 .كنید سیاه كامالً را نظر مورد ةخان لطفاً. بزنید عالمت مربوط

 .دارد منفی ةنمر 6 نادرست پاسخ و مثبت ةنمر 0 سوال هر به درست پاسخ  -5

 یحتّ وسایل قبیل این داشتن همراه. است ممنوع تاپ لپ و همراه تلفن نظیر الكترونیكی لوازم و یادداشت جزوه، كتاب، هرگونه داشتن همراه  -1

 .شد خواهد محسوب بتقلّ باشد، خاموش یا نكنید استفاده آن از اگر

 .شوند می انتخاب  یازدهم پایة دهم و   آموزاندانش بین از تابستانی ةدور در كنندگان شركت   -7

 .(شود داده تحویل نامه پاسخ همراه باید دفترچه ). ببرند خود با را االتؤس ةدفترچ توانندمین لبانداوط -8

 

 

 توضيحات مهم

 .است ممنوعاز ماشین حساب  استفاده 

 

 .محفوظ استپژوهان جوان  مرکز ملّی پرورش استعدادهای درخشان و دانشكلّية حقوق اين سؤاالت براي 

 www.ysc.sampad.medu.ir: آدرس سايت اينترنتی 
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 زيست شناسي و بين رشته ايؤاالت س

 زاسرطاندر آزمایشگاه سلول های بنیادی و نیز آزمایشگاه های بافت شناسی و سرطان شناسی، به منظور شناخت اثر ترکیبات  -1

(Cancerogen) ،ای انجام آزمایشات متنوع و پیچیده و یا مطالعه اثر فاکتورهایی که چرخه های سلولی را متوقف می کنند 

 و  (Check Points) شناخت و درک کامل از چگونگی چرخه هایی سلولی، نقاط وارسی پژوهشگران خصوصاْ عالقمند به. می شود

، به عنوان یک سیگنال  TGF-βنظیر   شناخته شده، ( ضد میتوزی)  ژنیکآنتی میتو برخی فاکتورهای .ثر بر آن هستندؤسیگنال های م

چنانچه چنین فاکتورهایی در زمان مناسب به محیط . گردند موجب توقف آنبوده و  ثرؤمی توانند بر چرخه سلولی م، ملکولی خارج سلولی

از چرخه  یبا این حال چنانچه سلول ها بخش. خواهند شد G0کشت سلولی اضافه شوند، سلول ها چرخه خود را ادامه نمی دهند و وارد فاز 

چرخه  ،لی نخواهند بود و به احتمال زیاد سلولیکی قادر به توقف چرخه سلودیگر چنین فاکتورهای آنتی میتوژنسلولی را سپری کرده باشند، 

 .خود را به طور کامل طی خواهد کرد

 ی توقف دهنده چرخه سلولی، الزاماًفاکتورها کهوجود دارد ( Restriction Point)کننده  ددر اغلب سلول های جانوری، نقطه ای محدو

 از چرخه سلولی را شامل می شود؟ هلكدام مرحنقطه به طور معمول این  .قرار گیرندو بررسی بایستی قبل از این مرحله مورد استفاده 

 ین های المینوفاز و قبل از فسفوریله شدن پروتپر-مرحله پرو (1

 متافاز و قبل از اتصال کروموزوم ها به رشته های دوک تقسیم -مرحله پرو (2

 DNAو آغاز همانند سازی ملکول های  Sساعتی قبل از ورود به مرحله   (3

 مرحله سیتوکینز و تشکیل کمربند انقباضی  قبل از آغاز (4

 و قبل از تکثیر سانتریول ها G2اواسط مرحله (5

 

از مشتقات کدام هورمون به عنوان  در آزمایشگاه بافت شناسی گیاهی و به منظور تحریک تکثیر سلول های مورد کشت قرار گرفته، -2

 ؟مي شوداستفاده  (Mitogenic factor)عامل تحریک میتوز 

 اکسین  (1

 تیلنا (2

 آبسیزیک اسید  (3

 سیتوکینین  (4

 ژیبرلین (5

 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 1صفحه   
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ها اغلب به وسیله  پروتئیندر آزمایشگاه بیوشیمی، جداسازی انواع  -3

های  پروتئیندر این روش مخلوطی از . کروماتوگرافی ستونی انجام می گیرد

در قسمت فوقانی یک ستون استوانه ای قرار داده می شود  ،موجود در محلول

پذیر موجود در یک وذفیک ماده زمینه ای جامد و نله و داخل ستون به وسی

 پمپ  ،سپس مقدار زیادی حالل به سرتاسر ستونحالل پر می شود، 

از آنجا که در پروتئین های مختلف، میزان ارتباط متقابل با ماده . می گردد

زمینه ای درون ستون متفاوت است، با سرعت های مختلف درون ستون 

 گریزیبار الکتریکی، آبتوان بر حسب اندازه،  حرکت می کنند و آن ها را می

 شکل مقابل اساس تکنیک کروماتوگرافی ستونی مربوط به کدام را نمایش . یا توانایی اتصال به گروه های شیمیایی خاص، جداسازی نمود و 

 می دهد؟

 از سرم ،کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون، به منظور جداسازی پادتن مورد نظر (1

 فی تمایلی، به منظور جداسازی آنزیمی خاص، از عصاره سلولی کروماتوگرا (2

 کروماتوگرافی تعویض یونی، به منظور جداسازی انواع ملکول های کالژن از یکدیگر  (3

 کروماتوگرافی ژل فیلتراسیون، به منظور جداسازی فاکتورهای انعقادی از پالسما (4

 های ساختار اسکلت سلولی کروماتوگرافی تمایلی، به منظور جداسازی انواع پروتئین  (5

 

 بر جای ( نوار قلب)ثیری مشخصی بر الکترو قلب نگارهأچه ت( پاراسمپاتیک)حسپادهم افزایش ناگهانی فعالیت اعصاب -4

 خواهد گذاشت؟

 Pتا موج  Tافزایش فاصله موج  (1

 QRSدر کمپلکس  Rکاهش ارتفاع موج  (2

 QRSبه کمپلکس  Pنزدیک شدن موج  (3

 Tموج  تا QRSکمپلکسافزایش فاصله  (4

 Tتا موج  QRSکمپلکس کاهش فاصله  (5

تو هماني كه مي انديشي        11 از 2صفحه   
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از  (organ Transplantation medicine)و در پزشکی پیوند اعضا ( Regenerative medicine)بازساختی در پزشکی  -5

از ... وان و دریچه های قلبی، غضروف، استخوان، قرنیه، جزایر النگرهانس، مغز استخ. پیوند بافت های زنده به بدن فرد بیمار استفاده می شود

       علیرغم دقت زیاد در وجود حداکثر شباهت . عنوان بافت پیوندی مورد استفاده قرار گیرنده جمله بافت هایی هستند که ممکن است ب

دت وجود در کوتاه مدت و بلند م( Rejection)بین فرد دهنده و فرد گیرنده پیوند، باز هم احتمال وقوع پدیده رد پیوند  آنتی ژن های بافتی

 ؟اهميت بيشتري برخوردار استدر پدیده رد پیوند، نقش کدام گروه از سلول های دستگاه ایمنی از . دارد

 یاخته های کشنده طبیعی  (1

 ماکروفاژها  (2

 (سلول های پادتن ساز) پالسموسیت ها (3

 کشنده  Tسلول های  (4

 یاخته های دندریتی (5

 

 ؟دخالت ندارند (Portal vein) سیاهرگ های کدام اندام ها در تشکیل سیاهرگ باب  -6

 روده بزرگ( ح        معده( تیموس       ز( طحال            و( روده باریک         ه( کلیه ها             ج( کبد             ب( الف

 ب، و، ه (1

 ج، ه، ز (2

 الف، ب، و  (3

 الف، و، ز (4

  د، ج، ح (5

 

 ؟ندارد( رده میلوئیدی)کدام سلولی خونی، منشاء سلول بنیادی میلوئیدی  -7

 لنفوسیت  (1

 منوسیت (2

 مگاکاریوسیت  (3

 نوتروفیل  (4

 اریتروسیت (5

تو هماني كه مي انديشي        11 از 3صفحه   
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قندهایی با بار الکتریکی منفی هستند که به فراوانی در ساختار پروتئوگلیکان ها و ماتریکس خارج ( GAGs) آمینوگلیکان هاگلیکوز -8

 از گلیکوزآمینوگلیکان به شمار می رود؟ تريغنيمنبع  ،کدام. وجود دارند (ECM) سلولی

 جیهزجا (1

 زاللیه (2

 (رباط)لیگامنت (3

 تیغه های استخوانی  (4

 (CSF) نخاعی –مایع مغزی  (5

 

و انواع ملکول های پروتئینی و  DNAکروماتین شکل فعال ماده ژنتیک در هسته سلول های یوکاریوتی است و ساختاری متشکل از  -9

اغلب . پروتئین های هیستونی تشکیل می دهند بخش اعظم پروتئین های شرکت کننده در ساختار کروماتین را. می باشد RNAمقدار کمی 

هیستون ها در فشرده سازی و حفاظت از . هستند H4, H3, H2B, H2A, H1:سلول های یوکاریوتی دارای پنج نوع مختلف از هیستون ها شامل

 .رنداماده وراثتی و همچنین بیان ژن ها نقش مؤثری د

 ؟رستي بيان شده استبه دکدام عبارت در خصوص انواع پروتئین های هیستون 

 .انواع پروتئین های هیستون در جانداران یوکاریوتی، دارای جرم ملکولی زیاد و توالی آمینو اسیدی بسیار مشابه هستند (1

 .با ژل پلی اکریالمید، انواع ملکول های پروتئین هیستون، به سمت قطب مثبت ژل، شیفت می شونددر الکتروفورز  (2

 .استفاده کرد (Cladogram)در جانداران، می توان به منظور رسم درخت تبارزایشی هاهیستوناز بررسی توالی آمینو اسیدی  (3

 .حضور دارد H1ی هر نوکلئوزوم، تنها یک نوع از پروتئین های هیستونی، به همراه ملکول های هیستون مردر ساختار هسته اکتا (4

 .برابری می شوند 6به میزان  DNAن، باعث فشردگی بوده و با شرکت در ساختار کروماتی یهیستون ها دارای خاصیت اسید (5

 

 

11- Stem Cells Spermatogonial  به عنوان سلول بنیادی از بافت بیضه استخراج و به منظور موارد خاص مورد استفاده قرار 

 ام گروه كد، این سلول ها در (Potency) در طبقه بندی سلول های بنیادی بر اساس توان تمایزی و برگشت پذیری. دنمی گیر

 ؟مي گيرند قرار

1) Unipotent 

2) Oligopotent 

3) Multipotent 

4) Pluripotent 

5) Totipotent 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 4صفحه   
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این حالت . شناخته می شود XXYنوعی اختالل کروموزومی است که با کاریوتیپ ( Klinefelter Syndrome)کالین فلتر نشانگان  -11

در . خیر در رشد جسمی و ذهنی هستندأعالئمی چون ضعف و ت نوزادان مبتال دارای. مشاهده می شوددر یک مورد  تولد پسر از هر هزار ،کروموزومی

اغلب از همساالن خود بلندقدترند و به هنگام بلوغ . دوران کودکی، کودکانی آرام و مطیع بوده و معموالً در یادگیری درس ریاضی دچار مشکل می شوند

رخداد این ناهنجاری کروموزومی را به بروز کدام اختالل در گامتوژنز . باشند دارای بیضه های کوچکتر از حد نرمال بوده و فاقد توانایی تولید اسپرم می

 ؟مي توان نسبت دادوالدین، 

 اووژنز  میوز جدا نشدن کروموزوم های جنسی در مرحله آنا فاز : الف

 اووژنز جدا نشدن کروموزوم های جنسی در مرحله آنافاز میوز : ب

 اسپرماتوژنز مرحله آنافاز میوز جدا نشدن کروموزوم های جنسی در : ج

 اسپرماتوژنز جدا نشدن کروموزوم های جنسی در مرحله آنافاز میوز : د

 الف، ب       (1

 ب، ج  (2

 ج، الف (3

 الف، ب، د  (4

 الف، ب، ج (5

 

است که به ( Blood Smear) آموزی سرگرم مطالعه میکروسکوپی بر روی الم گسترش خونیدر آزمایشگاه زیست شناسی مدرسه، دانش   -12

و  40X ( شیئی) بژکتیواگر این دانش آموز از عدسی اُ. ائوزین، آماده نموده است -روش رنگ آمیزی مرسوم و با استفاده از رنگ های هماتوکسیلین

ای با چه اندازهسلول ها را  میکروسکوپ، برای مشاهده اریتروسیت های موجود در گسترش خون استفاده کند، این 10X  (چشمی) کولرعدسی اُ

 مشاهده خواهد کرد؟

1) 3/2 X 103 µm 

2) 8/0 X 106 µm 

3) 3/2 X 10-6 m 

4) 5/6X 102mm 

5) 0/08 X 10-3 cm 

 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 5صفحه   
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بیوتیک مناسب و مؤثر در درمان باکتری مولد بیماری و تجویز آنتیبیولوژی تشخیص پزشکی و به منظور شناخت سویه در آزمایشگاه میکرو -13

 . انجام می شود( Gram staining) مز نمونه های ارسالی به آزمایشگاه، رنگ آمیزی گرَآن، بر روی باکتری های استخراج شده ا

م به طور در رنگ آمیزی گرَ. باشد... نخاعی، ترشحات مخاطی و  -ار، مایعرنمونه های ارسال شده به آزمایشگاه میکروبیولوژی می تواند شامل خون، اد

م م مثبت و گرَها به دو گروه گرَپس از طی مراحل رنگ آمیزی و مطالعه میکروسکوپی، باکتری. ی شوداستفاده م( بنفش)معمول از رنگ کریستال ویوله

و تعیین حساسیت ( Antibiogram) بیوگرامتست آنتی انجام منفی تقسیم می شوند و در صورت درخواست پزشک، تکنسین آزمایشگاه اقدام به

 .ها و گزارش آن به پزشک معالج می نمایدبیوتیکعامل مولد بیماری به انواع آنتی باکتری

 است؟ رباکتری های بیماری زا، استوا تفاوت در كدام ويژگياساس رنگ آمیزی گرم، بر 

 ساختار دیواره سلولی باکتری ها (1

 س کپسول محافظ باکتری هاجن (2

 وجود یا عدم وجود پیلی در باکتری ها  (3

 ی ئمیزان نفوذ پذیری غشای پالسما (4

 فاست بودن باکتری ها اسیدوفیل و اسیدو (5

 

در هنگام ایجاد  mv 40-ون یاخته عصبی عصب حرکتی ماهیچه چهار سر ران، به زمان رسیدن پتانسیل در در  نمي تواندفرایند کدام  -14

 دخیل باشد؟ در آن (Action Potential)پتانسیل عمل 

 انتشار تسهیل شده یون های سدیم به نوروپالسم (1

 غشای نورون  Leakey channelsتبادل یون های پتاسیم از  (2

 Facilitated diffusionخروج یون های پتاسیم از نورون به روش  (3

 انتقال فعال یون های پتاسیم از نوروپالسم به مایع بین یاخته ای   (4

 Integralتبادل یون های سدیم به وسیله کانال های نشتی  (5

 

 

 

 

 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 1صفحه   
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 ؟به درستي بيان شده استدر انسان کدام عبارت در خصوص تغذیه و ساختار و عملکرد دستگاه گوارش   -15

 .می شودرا شامل  ماهیچه ای  صاف حلقوی، داخلی ترین الیهماهیچه ای در ساختار دیواره معده، سه الیه ماهیچه ای وجود دارد و الیه  (1

 .ستقیم داردنسبت م ،با افزایش میزان تنگی سرخرگ ها و افزایش میزان فشار خون ،در خون HDL/LDLافزایش نسبت لیپوپروتئین های  (2

 .رون ها از سلول های پوششی روده و ورود آنها به مویرگ های لنفی موجود در پرز روده به روش انتشار ساده صورت می گیردکخروج کیلومی (3

 .می گردد رره پیلواندو کاهش انقباض بَ (Peristalsis)باعث کاهش حرکات کرمی شکل روده ( سمپاتیک)حس تحریک اعصاب هم (4

 .مخلوط می گردد( لوزالمعده)با شیره پانکراس ( دوازده)د هر گونه آنزیم گوارشی است و قبل از ورود به لوله گوارششیره صفرا فاق (5

 

16-Human chronic Gonadotropin(HCG) : 

 .از تروفوبالست ترشح شده و موجب بقای جسم سفید می شود (1

 .ددمی گر( اندومتر)با اثر بر دیواره رحم، باعث حفظ بافت پوششی رحم (2

 .با تاثیر بر هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین، چرخه تخمدانی را متوقف می کند (3

 .را تسهیل می کند در دیواره رحم جایگزینی فرایندبا تاثیر بر بالستوسیست،  (4

 .گذاری می گرددجسم زرد را غیر فعال می کند و از این طریق مانع تخمک (5

 

 :واکنش -17

 

 ؟سترايج ادر کدام نوع از سلول های زیر 

 اریتروسیت  (1

 سلول عصبی  (2

 سلول بنیادی  (3

 (زامه)اسپرم  (4

 سلول ماهیچه ای  (5

 

 

 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 7صفحه   
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 اعصاب خود مختار نقش دارند؟ تنهادر کدام مورد،  -18

 انعکاس عقب کشیدن دست (1

 انعکاس تغییر قطر مردمک  (2

 انعکاس دفع ادرار  (3

 انعکاس بلع  (4

 انعکاس عطسه  (5

 

19- What are the roles of stem cells in our bodies?  

1) We are not sure what roles stem cells play in the body  

2) They could be induced from any type of cells from body naturally 

3) They produce new specialized cells to replace cells that die or are used up  

4) They fight against infections  

5) They perform specialized roles in the body (e.g. produce insulin, transmit signals in the nervous 

system, …) 

 

20-  A blastocyst is… 

1) A very early stage embryo 

2) A type of stem cell  

3) Part of the blood system  

4) A type of brain cell 

5) A differentiated embryo 

 

21- Which one of the following genes was NOT part of transcription factors used to generate induced 

pluripotent stem (iPS) cells from mouse skin fibroblasts? 

1) Oct4 

2) Sox2 

3) c-jun 

4) Kfl4 

5) c-myc 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 8صفحه   
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 رياضي و آمارؤاالت س

 کدام گزینه است؟ «هستند تمایزیافتهیا  بنیادی سلول هاهمه »گزاره  نقيض -22

 نباشد یزیافتهسلولی هست که بنیادی یا تما (1

 نیستند همه سلول ها بنیادی یا تمایزیافته (2

 نباشد سلولی هست که بنیادی و تمایزیافته (3

 .نیستند همه سلول ها بنیادی و تمایزیافته (4

 .نباشد بنیادی و تمایزیافتهسلولی نیست که  (5

 

روز به  13و  8، 13، 5، 6، 11، 7، 11، 7تیب محققی تعداد روز برای رشد حداکثری سلول های بنیادی مزانشیمی در فالسک سلولی را به تر -23

 کدام خواهد بود؟ واريانس داده هاي باقيماندهاگر وی بخواهد داده های کمتر از میانه را حذف کند، . دست آورده است

1 )             

2 )   

3 )3.2   

4 )2.8   

5 )4.5 

 

 کدام است؟   x1,2-x2,…,2-xn-2داده های  انحراف معيارباشد،  9برابر  3x1+4, 3x2+4, …,3xn+4اگر انحراف معیار داده های  -24

1 )9  2)7  3 )5  4 )3  5 )1 

 

همه توان را در اختیار دارد و به  تعداد مساوی از این سلول ها انتخاب و آن ها را در یک  محققی دو نوع سلول بنیادی مزانشیمی و بنیادی -25

چنانچه . سپس سه عدد از این سلول ها را جهت کنترل کیفی به طور تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار داده است. ظرف در انکوباتور کشت داده است

 سلول بنیادی مزانشیمی باشند؟ هر دو سلول انتخابي ديگرهمه توان باشد چقدر احتمال دارد که یکی از سلول های مورد بررسی  سلول بنیادی 

   سه چهارم(5 سه هشتم(4 سه هفتم(3 یک چهارم(2 یک هشتم(1

تو هماني كه مي انديشي        11 از 9صفحه   
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  بين رشته ايؤاالت س

. کندمی ای خودکشیریزی شدهزمانی که زنده ماندن یک سلول در بدن، حیات موجود زنده را به مخاطره بیاندازد، آن سلول با مرگ برنامه -26

یکی از اولین اتفاقاتی که در یک سلول در حال . شودهای سرطانی مختل میاغلب در سلول فراینداین . گویندمی( Apoptosis) آپوپتوز فرایندبه این 

از سوی . ارجی استاز الیه داخلی غشای پالسمایی به الیه خ (Phosphatydylserine)رین سِدهد، جابجایی فسفولیپید فسفاتیدیلرخ می آپوپتوز

رین موجود در سطح سِوجود دارد که از تمایل اتصال بسیار باالیی به فسفاتیدیل Annexin Vدیگر، در غشای پالسمایی ماکروفاژها پروتئینی به نام 

موجب فعال شدن مسیر  رینسِموجود در غشای پالسمایی ماکروفاژها به فسفاتیدیلAnnexin V اتصال . برخوردار است آپوپتوزهای در حال سلول

تواند در چه كاربردي مي Annexin Vبا این اوصاف به نظر شما پروتئین . شودمی آپوپتوزفاگوسیتوز در ماکروفاژها و به دنبال آن بلع سلول در حال 

 ؟پزشكي داشته باشد

 های سرطانیشناسایی سلول (1

 یهای سالم و پویا برای لقاح آزمایشگاهشناسایی و جداسازی اسپرم (2

 جداسازی ویروس (3

 های تمایز یافتههای بنیادی مزانشیمی از سلولجداسازی سلول (4

 های بنیادی خونساز برای پیوند مغز استخوانشناسایی و جداسازی سلول (5

بر اساس اساطیر یونانی، . گویندمی( Chimera)به موجودی که در بدن آن دو و یا چند جمعیت سلولی با ژنتیک متفاوت وجود داشته باشند، کایمرا 

، دانشمندان با انجام آزمایش بر روی چند مادر که در سه دهه قبل فرزند پسری 1996در سال . باشدکایمرا موجودی با بدن شیر و سر انسان و یا بز می

های  های بیشتر نشان داد که این سلولبررسی. در گردش خون این مادران بردند Yوزم های بنیادی با کرومرا به دنیا آورده بودند، پی به وجود سلول

از این رو . اندجفتی عبور کرده و در بدن مادر ماندگار شده -های بنیادی فرزندانشان بوده که در زمان جنینی از سد خونیبنیادی در واقع همان سلول

های های خودی، سلولمحسوب کرد که در بدن خود، افزون بر سلول( Microchimera)مرای ریز توان به عنوان یک موجود کایهر مادری را می

 .دهید پاسخ 29تا  27سؤاالت با این توصیف به . بنیادی فرزندانش را نیز تا چندین دهه در بدن خود خواهد داشت

 ؟منسوب نمود ادرانمكايمرا بودن از لحاظ نظری به اثرات  تواننميهای زیر را یک از گزینهکدام -27

 های خودایمنیافزایش احتمال ابتال به بیماری (1

 تسریع در ترمیم زخم (2

 تر بودن طول عمر نسبت به مردانطوالنی (3

 فرزند در تومورهای سرطانی مادر DNAهایی با حضور سلول (4

 های التهابی مفاصلکاهش احتمال ابتال به بیماری (5

تو هماني كه مي انديشي        11 از 11صفحه   
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 ؟حالت كايمرا را متصور شدتوان ایجاد های ذیل نیز میاز گزینه چند موردشما در  جنینی، به نظر -مادریافزون بر کایمرای ریز -28

 انتقال خون( الف

 افراد دوقلو( ب

 پیوند مغز استخوان( ج

 های ایمنی فعال اخذ شده از بیمار به خود ویدرمانی سرطان با تزریق سلولایمنی( د

 هار موردچ( 5 سه مورد( 4 دو مورد( 3 یک مورد( 2 صفر مورد( 1

 

های انسانی دارند، سختی تأمین اعضایی نظیر قلب، کبد و ها و اندامامروزه دانشمندان در تالش هستند تا با تولید حیوانات کایمرایی که بافت -29

 دام روش زیر را اگر بخواهیم یک خوک کایمرای دارای کبد انسانی را ایجاد نماییم، ک. کلیه را برای پیوند به بیماران نیازمند هموار نمایند

 ؟نماييدپيشنهاد مي

 های بنیادی انسان به کبد جنین چند روزه خوکتزریق سلول (1

 .کاری قبلی ژنتیکی کبد آن حذف شده استهای بنیادی انسان به جنین چند روزه خوک که با دستتزریق سلول (2

 روزه خوکهای بنیادی انسان به کبد نوزاد یکتزریق سلول (3

 .کاری قبلی ژنتیکی کبد آن حذف شده استی انسان به نوزاد یک روزه خوک که با دستهای بنیادتزریق سلول (4

 .کاری قبلی ژنتیکی کبد آن حذف شده استپیوند بافت کبد انسان به نوزاد یک روزه خوک که با دست (5

  شيميؤاالت س

 

 باشد؟ Gاتم  مي توانند ايزوتوپاتم های زیر ز ا چند موردنوترون می باشد،  t+6الکترون و   tدارای    +G3یون   -31

 , , , , 

 4( 5   3( 4            2(3                  1(2هیچ کدام                ( 1

 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 11صفحه   
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های این دو عنصر، در توپبا توجه به تعداد ایزو. دارد و هیدروژن نیز سه ایزوتوپ اکسیژن سه ایزوتوپ -31

هاي دخيل و نحوه  پانواع ايزوتونظر تعداد محتمل انواع ملکول های آب اکسیژنه از  ،برگرفته شده از محتویات پراکسیزومیک نمونه طبیعی 

 ؟خواهد بود چقدر قرارگيري آن ها در مولكول

1 )54  2)45  3 )36  4 )27  5 )18 

 شرط داشته باشد 4انده شود باید که یک ترکیب آروماتیک خو برای این: 

 تماماً یا بخشی از آن حلقوی باشد 

  به ازای هر اتم حلقه یک اوربیتالP داشته باشد 

  حلقه مسطح باشد و تمامی اوربیتال هایPدو به دو، با یکدیگر هم پوشانی داشته باشند ، 

  تعداد الکترون هایπ حلقه از قاعده ی هوکل پیروی کند : 

مجاورکه به صورت موازی قرار گرفته  Pخود از همپوشانی دو اوربیتال  πپیوند . شرکت می کند πبه الکترونی گفته می شود که در پیوند  πالکترون 

 .اند به وجود می آید

 ؟هستندچند ترکیب از ترکیبات زیر آروماتیک  -32

 

1) 1 

2) 1 

3) 2 

4) 3 

5) 4 

 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 12صفحه   
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  فيزيكؤاالت س

 

نسبت به محور  را با زاویه  شت سلول، نوک سرسمپلر جهت نشاندن یک مایع ژله ای بر روی ظرف کفردی  -33

y اگر نیروی فرد . جابه جا می شودمیلیمتر 21نوک سرسمپلردر این وضعیت . می کشد کف ظرفها رویN21  باشد، کار

 است؟ ژولميلي نیروی شخص چند 

1)  2 )111   3)211   4)  5) 

 

و مقدار آن را  هکش که بر حسب سانتی متر مدرج شده است اندازه گرفت را با یک خطنورون حرکتی طول یک شگری در اتاق تشریح پژوه -34

 رقم غیر قطعی و تعداد ارقام با معنی این اندازه گیری کدام است؟ از راست به چپ به ترتيب . ه استمتر گزارش کرد 171/1

 2و  7( 5  1و  7( 4                 3و  1( 3  2و  1( 2  1و  1( 1

 

نمایش می  cm25/1و سطح مقطع قسمت باریک  cm221سطح قاعده یک ظرف کشت مربعی به شکل مقابل  -35

اضافه کنیم بر نیروی وارده از  محیط کشت موجودبر  برابر آب 2/1 محیط کشت با چگالیاگر یک سانتی متر مکعب  . دهد

 (g=10m/s2)چند نیوتن اضافه می شود؟کشت بر کف ظرف  محیط کشتطرف 

1 )48/1                 2)24/1                   3 )148/1                 4 )124/1               5 )112/1 

اگر فشار . شکل مقابل بخشی از مانومتر یک کپسول دی اکسید کربن جهت کشت سلولی را نشان می دهد -36

 است؟ كيلو پاسكالند چسانتی متر جیوه باشد، با توجه به شکل فشار مخزن  76هوا 

1)24/68                       2)2/95                       3 )4/95                        

4 )2/111                       5 )2/118 

 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 13صفحه   
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 صفربعدی های مولکول دندریمرها . است شده گرفته بخش معنی به "مر" و درخت معنی به "دندرون" یونانی  ازواژه( سان درخت) دندریمر -37

 مشابه تکرارشونده صورت به و مرحله به مرحله زیادی های شاخه که شوند می تشکیل مرکزی  هسته کازی که هستند نانو ابعاد در منشعبی

 بسیار سطحی خواص و سطحی عاملی های گروه ها، شاخه طول شکل، اندازه، ازنظر دندریمرها از هرگروه .است شده منشعب ازآن درخت های شاخه

 میان در ها آن عاملی های وگروه( مانندبارالکتریکی) سطحی خواص اندازه، به توجه با را مختلف ایه توانندمولکول می دندریمرها .اند مشابه هم به

از آمین به کربوکسیل  در ضمن می توان با تغییر گروه عاملی، مثالً  .کنند جلوگیری ها آن بر خارجی عوامل تاثیر از و کرده حبس خود های شاخه

 های مولکول محیط، شرایط به باتوجه تا بتوانند ها رسید کرد تا به کاربردهای متفاوتی از آن تبدیلبارهای مثبت را به منفی و برعکس در آن ها 

های دندریمر زیروجه به توضیحات باال و شکل ا تب .شوداز آن ها استفاده  ن رسانی به سلول هاژارورسانی و به عنوان د و سازند آزاد را خود درون

با فرض این که به دلیل سایز نانویی این  .هیمی درت شکل زیر در کنار هم قرار مو آن ها را به صو داریم برابر اما مثبت و منفی با بارهای رسانا

قرار  مساوی یهاشعاع دایرهبا  روی محیط دایره -qیا + qء بارهای الکتریکی هم اندازهو این ذرات با  مولکول ها را تک ذره می توان انگاشت

 ؟از نظر بزرگي درست مقايسه مي كندکدام گزینه میدان الکتریکی خالص در مرکز هر دایره را  بگیرند،

 

 

           

 

                  

1)  Eb<Ea<Ed<Ec 

2)     Ea<Eb<Ec<Ed 

3)      Ea<Eb<Ed<Ec 

4)   Eb<Ea<Ec<Ed   

5)   Ec<Ea<Ed<Eb 

+q 

+q +q +q 

+q +q 

+q 

+q +q +q 

-q 

(a) (b) (c) (d) 

تو هماني كه مي انديشي        11 از 14صفحه   
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  (نسل سوم)  زشكي بازساختيپيادي و سلول هاي بن فناوري و تجاري سازي مفهومي ؤاالتس

ند مدل کسب و کار خود کاین بوم ابزاری ارزشمندی است که کمک می. نام دارد (BUSINESS Model Canvas)بوم مدل كسب و كار شکل زیر 

 :کنیدمشاهده میرا را توصیف و طراحی کرده یا به چالش بکشیم و از نه بخش اصلی تشکیل شده که توضیح مختصری از هر کدام 

 

 بخش هاي مشتري
Customer Segments 

 

های مختلفی های مشتری، گروبخش

هاست که شرکت از افراد یا سازمان

ی خدمت به یابی و ارائهقصد دست

 .ها را دارد آن

 

 :های مشتریانواع مختلف بخش

 بازار انبوه 

  بازار گوشه ای 

 بخش بندی شده 

 متنوع 

 بازارهای چند وجهی 

 

 ارتباط با مشتري

Customer Relationships 
 

ک شرکت با هر بخش از انواع روابطی که ی

مشتریان با هدف جذب مشتری، حفظ 

 مشتری و افزایش میزان فروش برقرار 

 .کندمی

 ارزش هاي پيشنهادي
Value Propositions 

 

مجموعه ای از منافع که یک شرکت به هر 

 .بخش از مشتریان ارائه می دهد

ارزش پیشنهادی به صورت های زیر  نیازهای 

 :دهدمشتریان را پاسخ می 

  ای کامالً برآوردن مجموعه)تازگي

 ( جدید از نیازها

 کرد محصول یا لبهبود عم)  عملكرد

 (خدمت

 ودن سازگاز نم) سفارشي سازي

محصوالت یا خدمات با نیازهای 

های خاصی از شخصی یا بخش

 (مشتریان

 انجام کامل ) انجام كامل كار

 (درخواست مشتری

 طراحی منحصر به فرد و فوق ) طراحي

 (العاده محصول

  جايگاه اجتماعي/  برند 

 ارائه ارزش یکسان با ) پايين قيمت

 (قیمت پایین تر

 کاهش هزینه خرید، ) كاهش هزينه

 (نصب و کاربرد

 انواع ضمانت از جمله ) كاهش ريسك

 (هانامه

 ایجاد دسترسی )  دسترسي سهولت

به محصوالت برای مشتریانی که پیش 

از این به محصول و خدمات ما 

 .(دسترسی نداشتند

   تسهیل استفاده از )سهولت استفاده

 (محصوالت یا خدمات

 هاي كليديفعاليت
Key Activities 

 

ترین اقداماتی های کلیدی، مهمفعالیت

هستند که یک شرکت باید انجام دهد 

 .فقی داشته باشدتا عملکرد مو
 هاي كليديمشاركت

Key Partners 
 

ای از های کلیدی، شبکهمشارکت

کنندگان و شرکا را توصیف تأمین

کند که باعث عملکرد مدل کسب می

و کار و کاهش ریسک می شوند و 

 :شامل انواع مختلف زیر است

 های استراتژیک بین ائتالف

هایی که رقیب یکدیگر شرکت

 .نیستند

  های مشارکت)با رقبا همکاری

 (استراتژیک بین رقبا

  سرمایه گذاری مشترک 

  بابرقراری روابط خریدار 

تأمین کننده برای حصول 

 اطمینان از تأمین ملزومات

 

 

 هاي ارتباطيكانال
Channels 

ها، نقاط تماس با مشتریان هستند و کانال

 :وظایف زیر را به عهده دارند

  افزایش آگاهی مشتریان درباره محصول

 و خدمات 

  کمک به مشتریان برای ارزیابی ارزش

 پیشنهادی

  فراهم آوردن امکان خرید محصوالت و

 خدمات

  تحویل دادن ارزش پیشنهادی به

 مشتریان

  دمات پس از فروشخارائه 

 منابع كليدي

Key Resources 
 

های ترین داراییمنابع کلیدی، مهم

برای خلق و ارائه ارزش مورد نیاز 

پیشنهادی، دستیابی به بازار، ارتباط با 

های مشتری و کسب درآمد بخش

 .هستند

 

 

 

 

 

 جريان هاي درآمد
Revenue Streams 

 :های گوناگون کسب درآمد از هر بخش از مشتریان که شامل موارد زیر استراه

حق امتیاز، دستمزد کارگزاری و انجام فروش دارایی، حق استفاده، حق عضویت، اجاره دادن، اعطای 

 .تبلیغات

 

 

 ساختار هزينه

Cost Structure 
 .کند که اجزای مدل کسب و کار به همراه داردساختار هزینه، تمام  هزینه هایی را توصیف می

 :دهدو به سه سوال مهم زیر پاسخ می

 مهمترین هزینه های مدل کسب و کار ما چیست؟

 کدام ها هستند؟ترین منابع کلیدی گران

 ها هستند؟ترین فعالیت های کلیدی کدامگران

تو هماني كه مي انديشي        11 از 15صفحه   
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 :دهید پاسخ 41تا  38به سواالت با توجه به توضیحات باال 

و گرفتن نوبت به صورت آنالین  سلول درمانی کانرا در نظر بگیرید که برای پیدا کردن مطب پزش( کسب و کار نوپا)استارتاپی  -38

کدام یک از گزینه های زیر  در این استارتاپ (Value Propositions)ایجاد شده است، با توجه به توضیحات فوق، ارزش پیشنهادی 

 ؟ بهتر بیان شده است

 سفارشی سازی و طراحی   ( 2   سفارشی سازی و کاهش ریسک   ( 1

 کاهش هزینه و سهولت استفاده( 4       برند و کاهش ریسک( 3

 برند و سفارشی سازی( 5

مدیر یک شرکت در حال بازنگری درسیستم تحویل دادن محصوالت مهندسی بافت به مشتریان به صورتی است که در  -39

شرکت در حال کوتاهترین زمان ممکن پس از گرفتن سفارش به دست ایشان  برسد، در این حالت کدام بخش از مدل کسب و کار این 

 بازنگری و بهبود است؟

 مشارکت های کلیدی(4             های ارتباطیکانال( 3منابع کلیدی                 ( 2بخش های مشتری                   ( 1

 دیاارزش پیشنه( 5

 برای جنین آمنیوتیک پرده از استفاده با تصمیم دارد« Genik»ه از یک شرکت زیست فناوری به نام استارتاپی منشعب شد -41

 منابعء جز مهمترين زیر های ازگزینه یک کدام .کند ارائه بازار به «آمنيوپوش»با عنوان  را جدیدی محصول شدید های سوختگی ترمیم

 ؟گرددمی محسوباستارتاپ  این كليدي

 مواداولیه( 3  تجهیزات( 2  شده ثبت اختراع( 1

 مشتریان( 5  انسانی نیروی( 4

 

 ويا باشيدپ و ايا پ

تو هماني كه مي انديشي        11 از 11صفحه   
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1 3 41
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4 1 44
5 4 45
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7 1 47
8 1 48
9 3 49
10 1 50
11 5 51
12 1 52
13 1 53
14 4 54
15 5 55
16 3 56
17 5 57
18 2 58
19 3 59
20 1 60
21 3 61
22 3 62
23 3 63
24 4 64
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26 2 66
27 5 67
28 4 68
29 2 69
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33 3 73
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37 1 77
38 4 78
39 3 79
40 1 80




