
با تصمیم گیری اعضای کمیته علمی زیست شناسی دروس و منابع المپیاد زیست شناسی به شرح  منابع آزمون:

 ذیل اعالم میشود:

 

 دروس عمومی برای هر سه گروه علوم گیاهی، علوم جانوری و علوم سلولی و مولکولی عبارتند از: الف(

 زیست شناسی گیاهی .1

 زیست شناسی جانوری .2

 زیست شناسی میکروبی .3

 زیست شناسی سلولی و مولکولی .4

 

ر د از مباحث پیشرفته و تحلیلی کتاب های زیر دروس عمومی و تخصصی برای گروه علوم گیاهی ب(

 زمینه سیستماتیک گیاهی، فیزیولوژی گیاهی و زیست شناسی تکوینی برگزار می گردد.

 

 سواالت عمومی:

 ,Raven, Evert & Eichhorn)نوشته ریون، اورت و آیشن هورن  Plant Biologyاز کتاب  علوم گیاهی .1

2006)  

2.  

 سواالت تخصصی:

 (Simpson, 2006)نوشته مایکل سیمپسون  Plant systematicسیستماتیک گیاهی از کتاب  .3

 (Taiz & Zeiger, 2003) زایگرنوشته تایز و  Plant physiologyفیزیولوژی گیاهی از کتاب  .4

 (Ray F. Evert, 2006)نوشته ری اورت  Esau’s Plant Anatomyشناسی تکوینی از کتاب زیست .5

 

ر د از مباحث پیشرفته و تحلیلی کتاب های زیر جانوریدروس عمومی و تخصصی برای گروه علوم  ج(

 و زیست شناسی تکوینی برگزار می گردد. جانوری بیوسیستماتیک، فیزویولوژی جانوریزمینه 

 

 سواالت عمومی:

 34و  33، 32های فصل -(Campbell, 2005)کمپبل نوشته   Biologyاز کتاب علوم جانوری  .1
 -(Eckert, 2003) اکرتنوشته  Animal physiology & Mechanismsاز کتاب  جانوریفیزیولوژی  .2

  15، 14، 12، 6، 5، 4های فصل



 44و  46های فصل -(Campbell, 2005)کمپبل نوشته   Biologyاز کتاب  شناسی تکوینیزیست .3

 

 سواالت تخصصی:

 4 هایفصل -(Miller & Harley, 2002) میلر و هارلینوشته  Zoologyاز کتاب جانوریسیستماتیک بیو .4

 کتاب. 22تا 

 -(Eckert, 2003) اکرتنوشته  Animal physiology & Mechanismsاز کتاب  جانوریفیزیولوژی  .5

 13و  11، 9، 8، 4های فصل
 -(Gilber, 2006)نوشته گیلبرت  Developmental Biology زیست شناسی تکوینی از کتاب .6

 19و  11، 11و  8تا  1های فصل

 

کتاب ین ااز مباحث پیشرفته و تحلیلی  سلولی و مولکولیدروس عمومی و تخصصی برای گروه علوم  (د

 ها تعیین میشود.

 Brock’s biology of micro organismمیکروب شناسی  .1

 & Klug, Cunning, Spencer)نویسندگان  Conception Geneticsو کتاب  Gen9ژنتیک  .2

Palladino, 2008) 

 The Cellسلولی و مولکولی کتاب  .3

 )ترجمه فارسی( Stryerنویسنده   Biochemistryبیوشیمی کتاب  .4

 Van Holdبیوفیزیک  .5


