
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )پیوست( دوم چارکمنابع بالادستی جهت مطالعه بیشتر در 

 

 

 

biochemistry chapter 3,  Water and Life 

 chapter 8,An Introduction to Metabolism

chapter 9,Cellular Respiration and Fermentation 

chapter 15,The Chromosomal Basis of Inheritance 

chapter 16,The Molecular Basis of Inheritance 

chapter 17,Gene Expression: From Gene to Protein 

Evolution chapter 23,The Evolution of Populations

chapter 28,Protists 

chapter 29,Plant Diversity I:  How Plants Colonized Land 

plant biology chapter 37,Soil and Plant Nutrition 

chapter 43,The Immune System 

 chapter 44,Osmoregulation and Excretion 

 chapter 45,Hormones and the Endocrine System 

Ecology chapter 53, Population Ecology 
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 (2ی بیشتر در چارک دوم )پیوست منابع بالادستی جهت مطالعه

 بیوشیمی : 

 + حل سوالات انتهایی فصل 2کتاب اصول بیوشیمی لنینجر فصل 

 1کتاب شیمی پایه دهم بخش 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 شناسی سلولیزیست : 

 

 11شناسی سلولی آلبرت فصل کتاب زیست

 کتاب بیوشیمی لنینجر

      Chapter13   : Bioenergetics and Biochemical Reaction Types 

Chapter14 : Glycolysis, Gluconeogenesis, and the Pentose Phosphate Pathway,  

Chapter15 : Principles of Metabolic Regulation,  

Chapter16 : The Citric Acid Cycle,  

Chapter17 : Fatty Acid Catabolism,  

Chapter19 : Oxidative Phosphorylation and Photophosphorylation,  

Chapter20 : Carbohydrate Biosynthesis in Plants and Bacteria,  

Chapter23 : Hormonal Regulation and Integration of Mammalian Metabolism,  

 کتاب بیوشیمی استرایر

Chapter 20:  The Calvin Cycle and the Pentose Phosphate Pathway,  
Chapter21:  Glycogen Metabolism, 
Chapter15:  Metabolism: Basic Concepts and Design 
Chapter16:  Glycolysis and Gluconeogenesis 

 



 

 شناسی مولکولیزیست : 

 کتاب اصول بیوشیمی لنینجر

 

Chapter 8 : Nucleotides and Nucleic Acids, 

Chapter 24 : Genes and Chromosomes, 

 GENES XIکتاب 

Chapter 4 : The Interrupted Gene, 

Chapter 5 : The Content of the Genome, 

Chapter 6: Genome Sequences and Gene Numbers, 

Chapter 7 : Clusters and Repeats, 

 Chapter 8: Genome Evolution, 

 Chapter 9 : Chromosomes, 

 Chapter 10 : Chromatin,  

 شناسی مولکولی واتسونکتاب زیست

Chapter 6 : The Structures of DNA and RNA, 

      Chapter 7 : Genome Structure, Chromatin and the Nucleosome, 
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 ی عرفان خسرویکتاب مینوی طبیعت نوشته

 

 بیوسیستماتیک : 

 1و  3یستماتیک گیاهی سیمپسون، فصل کتاب بیوس

 

 

 شناسی گیاهیزیست : 

 

 زیولوژی گیاهی تایز و زایگرکتاب فی

Chapter 5: Mineral nutrition  

 

 

  



 

 فیزیولوژی جانوری : 

 

  : سیستم ایمنی بخش

 کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون

Chapter 33: Resistance of the Body to Infection: I. Leukocytes, Granulocytes, the Monocyte-Macrophage 
System, and Inflammation 
chapter 34: Resistance of the Body to Infection: II. Immunity and Allergy  

 :بخش تنظیم اسمزی و دفع مواد زائد

 کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون

Chapter 25: The body fluids compartments: extracellular and intracellular fluids; interstitial fluid and edema 
chapter 26: Urine formation by the kidneys: I. Glomerular filtration, renal blood flow, and their control 
chapter 27: Urine formation by the kidneys: II. Tubular reabsorption and secretion 
chapter 28: Urine concentration and dilution; regulation of extracellular fluid osmolarity and sodium concentration 

 Berne & levyکتاب فیزیولوژی 

Chapter 32: Elements of Renal Function 
chapter 33: Solute and Water Transport along the Nephron 
chapter 34: Control of Body Fluid Osmolality and Volume 

 



 

 Eckertکتاب فیزیولوژی جانوری 

Chapter 14: Ionic and Osmotic Balance 

 Moyesکتاب فیزیولوژی جانوری 

Chapter 10: Ionic and Osmotic Balance 

  ریز : بخش غدد درون 

 کتاب فیزیولوژی پزشکی گایتون

Chapter 74: introduction to endocrinology 
chapter 75: pituitary hormones 
chapter 76: thyroid 
chapter 77: adrenocortical hormones 
chapter 78: insulin and glucagon 
chapter 79: calcium and phosphate regulation 
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 کتاب الفبای اکولوژی 

 6و  5فصل 

 

 55فصل  Lifeکتاب بیولوژی 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 نکاتی که قبل از شروع مطالعه به آن دقت کنید:

ه بیشتر با چ اولویت اصلی مطالعاتی کتاب کمپبل است، منابع بالادستی در طول مدت تابستان جهت درک بیشتر مباحث و رفع ابهامات ذهنی شما و آشنایی هر -1

 منابع بالادستی در اختیار شما قرار گرفته است.

 اصلی طرح سوالات امتحان انتهایی چارک، کتاب کمپل استاولویت  -2

یار در درک ها از منابع زبان اصلی بسی این سرفصلشده است، به دو دلیل، اولا مطالعهها به زبان اصلی گذاشتهدر بخش منابع بالادستی قسمتی از فصول کتاب -3

ید، در کل نگران نباش ی فارسی ندارند که باید از منابع زبان اصلی مطالعه شوند.ترجمه تواند کمک کننده باشد، ثانیا بعضی از این منابعبهتر موضوعات می

 توانید مطالعه کنید.کتابها را  در صورت بلد نبودن زبان انگلیسی میمعادل فارسی این


