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  اَللهم اَخرِجني من ظُلُمات الوهمِ واَكرِمني بِنُورِ الفَهمِ 
 كلُومن علَينا خَزائانشُر ع و حمتَكر لَينا اَبوابح عافت ماَلله  

  بِرَحمتك يا اَرحم الرّاحمينَ
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  اكولوژي دريامجموعه 
  و پستانداران دريايي دريا آلودگي با تأكيد بر

  
  

  

  هاي؛ ويژه رشته
  و  )ي درياشناس جانوران دريا، آلودگي و بوم(شناسي دريا  زيست
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ه     ؛ ؤفن ط
هاي دريا در گذشته به عنوان يك محيط بدون آرامش و ناشناخته بود اما امروز با پيشرفت تكنولوژي و ابداع ابزار

اكولوژي دريا علمي است . مبهمي هم ناشناخته مانده استمختلف بعضي از مسائل دريا شناخته شده، اما مسائل 
و كند، امروزه به دليل افزايش جمعيت  هاي دريايي را مطالعه مي كه روابط متقابل موجودات و اجزاي اكوسيستم

سمت محيط دريا روي خواهد آورد، بنابراين شناخت  ها، انسان طبيعتاً در جستجوي غذا به برداري از خشكي بهره
برداري صحيح و اقتصـادي از ايـن    بهتر از چنين منبع عظيمي و شناخت ارتباط متقابل در اين اجزاء، باعث بهره

هـا بايـد    برداري پايدار از آن باشد بنابراين بهره منابع دريا جزء منبع تجديدشونده مي. منبع خدادادي خواهد شد
هاي دريايي است  رعايت قوانين باشد كه امكان استفاده درست فراهم آورد، مشكالت مهم درياها آلودگيمستلزم 

ها شديدتر است، همچنين اثرات گرمايي كـه در زمـين    ها اثرات منفي آلودگي ي بسته مثل خليجها و در محيط
هاي مختلف جانوري و مرگ  گونه شود كه باعث تغيير در توزيع ها هم ديده مي ايجاد شده است در سطح اقيانوس

  .ها خواهد شد و مير آن
در كتاب حاضر مباحثي از اكولوژي آبزيان و آلودگي دريا در قالب سه فصل اكولوژي دريا، پستانداران دريـايي و  

  .آلودگي دريا گردآوري شده است
 Castro-Huber: Marine)عـالوه بـر مطالـب ارائـه شـده مطـالبي از ترجمـه كتـاب          متتا هف در فصل اول

Biology, Fourth Edition) به مطالب گردآوري شده ضميمه شده است.  
...) توليد مثلي و هاي رفتاري،  مورفولوژي، تغذيه، ويژگي(طور كامل به پستانداران دريايي  به هشتمدر فصل 

  .دهد به دانشجو ارائه مي اختصاص داده شده، كه ديد كاملي در مورد پستانداران دريايي
  .باشد راجع به آلودگي دريا و عوامل ايجاد آلودگي مي نهمفصل در 
كارشناسي ارشد و دكتري زيست دريا و شيالت هاي  كنندگان در آزمون گير تعداد شركت رغم افزايش چشم علي

جايي كه تنوع سؤاالت  گوي سؤاالت اين دروس باشند را يافت، از آن توان منابعي جامع كه بتواند جواب هنوز نمي
المقدور مطالب كليدي را در  باشد الزم دانستم كه حتي اي مي ها باال بوده و طراحي سؤاالت سليقه ر اين آزموند

  .اين كتاب ارائه دهم
هاي زيست دريا و شيالت به همراه پاسخ  هاي گذشته از رشته از اين كتاب نمونه سؤاالت سال دهمهمچنين در فصل 

  .هاي تحصيلي قرار گيرد استفاده دانشجويان اين رشتهام كه اميدوارم مورد  تشريحي آورده
  .سازندرود كه از نظرات و پيشنهادات سازنده خود ما را مطلع  از خوانندگان محترم انتظار مي

  
  
  

  فاطمه لواجو
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  .تقسيم مي شوند  Domainموجودات زنده به سه 
Domain Archaea - 1 
Domain Bacteria -2 

Domain Eukaryota -3 )ها و پروتيستا گياهان، جانوران، قارچ(  
  ها  باكتري
. دباش ميگونه ها تابع نوع  باشند كه اين فرم مي اي و حلقوي كروي، مارپيچي، ميله هاي مختلفي مانند داراي فرمها  باكتري

ها  بيشتر اين باكتري. ها همانند جانوران هتروتروف هستند و انرژي مورد نياز خود را از مواد آلي تامين مي كنند كثر باكتريا
يعني قادرند از مواد زائد و مواد آلي پوسيده نوترينـت آزاد نماينـد و ايـن     ،مي باشند  Decomposerجز تجزيه كنندگان يا 

هـاي ضـروري، نقـش عمـده اي بـازي       چون در بازيافت و چرخـه نوترينـت   ،مي باشندضروري  و زمالها براي حيات  باكتري
  . ها فراوان اند در رسوبات كف كه غني از مواد آلي است باكتري. كنند مي

  هاي اتوتروف باكتري
وف هـاي اتـوتر   برخـي از بـاكتري  . باشـند  مـي تركيبـات آلـي   به ساختن  جز توليدكنندگان اوليه محسوب مي شوند و قادر

انرژي مورد نياز خود را از ساير تركيبات شيميايي مثل هيدروژن، آمونياك،  وشيميواتوتروف يا شيميوسنتزكننده مي باشند 
 .سولفيد هيدروژن و يا ساير تركيبات گوگردي و آهن تامين مي كنند

  )آبي -جلبك سبز(سيانوباكتري ها 
 .هـاي سـبز آبـي معروفنـد     هاي دريايي مي باشند كه به جلبك طها در محي ها از جمله فراوانترين باكتري سيانوباكتري

همچنـين اكثـر   . حـاوي پيگمـان آبـي رنـگ بـه نـام فيكوسـيانين هسـتند         عـالوه بـر كلروفيـل،   گروهي از بـاكتري هـا   

  فصل اول

 دريامنشاء حيات در

 ها پروكاريوت



  
  
 

 

 8 فصل اول

هـاي  سـيانوباكتري هـا شـايد اولـين ارگانيسـم      . فيكواريترين هستند هاي دريايي داراي پيگمان قرمز رنگ سيانوباكتري
و گـاز  هسـتند   aو همانند ساير موجودات فتوسنتزكننده يوكاريوت داراي كلروفيـل  باشند روي زمين  فتوسنتزكننده بر

ايـن  . توسـط سـيانوباكتري هـا شـكل گرفتنـد      ،يتوده هاي عظيم استروماتوليت هـاي فسـيل   .اكسيژن را آزاد مي كنند
  . گيرند استروماتوليت ها هنوز هم در درياهاي گرمسيري شكل مي

برخـي نيـز سـبب ايجـاد     . كننـد  اندوليتيك، صخره هاي كربنات كلسيمي و اسكلت مرجاني را حفر مي سيانوباكتري هاي
سيانوباكتري هايي كه بروي گياهان و جلبك زيست مي كنند، اپي فيت و برخي نيز درون جلبك هـا  . مي شوند كشند قرمز
احتماال حدود نيمي از توليد  Procholorophytesوهي از سيانوباكتري ها بنام گر. شوند كنند، اندوفيت ناميده مي زندگي مي

  .گيرند اوليه اقيانوس را در برمي
Archae يا آركئوباكتري ها  

. ها نسبت به باكتري ها قرابت بيشتري با يوكاريوت هـا دارنـد   آركئو باكتري. ين شكل حيات هستندتر ترين و ابتدايي ساده
بـه   Extromophils. كه بيشتردر مرداب ها و باتالق هاي نمكي وجـود دارنـد   ز توليد متان مي كنندژننويك گروه به نام متا

هيدروترمال هـا در  : نكته( هاي آب گرم چشمهدر محيط هاي عميق مثل اعماق زياد،  كهشود  اطالق مي ييآركئو باكتري ها
mid-ocean ridge راواني يافت مي شوندو حوضچه هاي نمكي ساحلي به ف) ها قرار دارند.  

غشاي پالسمايي و ماشين سـلولي   ،در ويژگي شيميايي ديواره سلولي   (Archaea) ها و گلسنگ ها تفاوت سلسله باكتري
  .باشد مي ،كه پروتئين ها را مي سازد

 جلبك هاي تك سلولي

هاي چندسلولي  Seaweedدگي آنها از تك سلولي تا يجلبك ها يا پروتيست ها در اندازه هاي كوچك اند و پيچ
  . بزرگ است

  (Bacillariophyta)دياتومه ها 
ديـواره سـلولي سيليسـي، پوسـته     . تك سلولي هايي كه به صورت گروه هاي زنجيروار يا ستاره اي شكل جمـع شـده انـد   

بـه عـالوه دو    ،است قهوه اي دياتومه ها به دليل وجود پيگمان كاروتنوئيد -رنگ زرد. دارند frustulesاي مانند به نام  شيشه
بـه   Diatomaceous earth. شوند در مناطق معتدله و قطبي محسوب ميتوليد كننده بسيار مهم . دارند  cو aنوع كلروفيل 

  .ستندهاستخرهاي شنا  ردنوان فيلتر ع
Pyrrophyta يا داينوفالژله ها  

 واقع انتله ها دركسوئز. آب هاي گرم هستند توليد كننده مهم در. ديواره سلولي آنها با صفحات سلولزي محافظت مي شود
داينو فالژه هاي فانتوم ناميده مي شوند، زيرا اكثر حيـات خـود را بـه صـورت مرحلـه       Pfiesteria .نوعي داينوفالژله هستند

Cyst به شكل نوترينت اضافي مي تواند باعث شروع بلوم  آلودگي هاي ساحلي. كنند در رسوبات سپري ميPfiesteria  شود
همچنين مضر براي خرچنگ و صدف و همچنين باعث نقص حافظه . كه داراي ماده سمي قوي گيج كننده ماهيان مي باشد

  .كوتاه مدت انسان مي شود
  ) Chryosphyta(سيليكوفالژله ها يا 

  . اسكلت دروني ستاره اي شكل ساخته شده از سيليس و يك فالژوم دارند
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  (Haptophyta)كوكوليتوفوريدها 
  .كه از كربنات كلسيم ساخته شده است coccolithsكروي پوشيده شده با ساختارهاي دكمه مانند به نام  و هاي فالژله دارسلول 

Cryptomonads )Cryptophyta(  
  .داراي دوفالژله و فاقد اسكلت اند

 پروتوزوآ

  .ها قرار مي گيرند Protistaها در سلسله  Seaweedپروتوزوآ اكنون به همراه جلبك ها تك سلولي و . پروتيست هاي جانورمانند هستند
  فورامينيفرها

داراي زائـده هـاي ژلـه ماننـد گسـترده بـه نـام        . كه داراي پوسته كربنات كلسـيمي هسـتند   باشند يمپروتوزوآ  بهتعلق م
Pseudopodia )دكه تشكيل شبكه داده اند و دياتومه ها و ديگر ارگانيسم هاي معلق در آب را به دام مي اندازن) پاي كاذب.  
Limestone ها وChalk bed ها حاصل رسوبات فورامينيفري هستند.  

  (Polycystina)راديوالريا 
براي شكار غذا هستند وهمانند فورامينيفرها داراي پوسـته   Pseudopodiaداراي . ي دريايي پالنكتوني هستندهاپروتوزوآ
  . باشند ميسيليسي 

   (Ciliophora)داران مژه
مـژك   (Tintinnid)تينتينيـدها   .مژك دار آب شيرين مي باشدپارامسيوم  .و تغذيه دارند مژك هاي مومانند براي حركت

  .دو هسته مي باشند ولوريكا  كه داراي داران گلدان مانند
  قارچ ها

قارچ ها هتروتروف هسـتند   .سلولي هستند تك مخمرها و) كپك ها( moldبرخي نيز مانند . يوكاريوت و اكثرا پرسلولي هستند
. مهم ترين تجزيه كننده در بازچرخش نوترينت در جنگـل هـاي مـانگرو هسـتند    . هستندكننده اقد كلروفيل يا اندام فتوسنتزو ف

نمونه اي ديگر از قارچ ها هستند كه به صورت اليه نازك تيره قهوه اي رنـگ در نـواحي سـاحلي كـه در معـرض       نيز ها گلسنگ
 اكثرا خشـكي زي هسـتند امـا گلسـنگ هـاي     . شوند يافت ميدارند كه در معرض امواج قرار به سواحل صخره اي  پاشيدن امواج

 . بسيار كمي نيز وجود دارد دريازي
كريپتومونادها و سليكوفالژله هـا نـانو پالنكتـون     ،كوكوليتوفورهاالنكتون، پكتري ها و بسياري از پروتيست ها پيكواسيانوب
البته گروه هاي بسيار كمي از داينو فالژله و دياتومه ها نيز جز . هستند net planktonاما دياتومه و داينوفالژله جز . هستند

  .نانو پالنكتون هستند
DOMفيتوپالنكتون: Microbial loop درمسير انتقال انرژي   باكتريا پروتوزوآ نكتونزئوپال  

  .ويروس ها مي باشند) مواد آلي محلول( DOMبزرگترين منبع 
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 (Castro, 2003) ها بر اساس اندازه طبقه بندي پالنكتون :1- 1شكل 

 توليد كنندگان اوليه پرسلولي

Seaweed و گياهان  
  . هاي ديگر هستند Seaweedبلكه انگل  ندها توليدكننده اوليه نيست Seaweedبرخي از 

بندي آنها نه تنها بر اساس ساختارشان بلكه بر اساس پيگمنت و غذايي كـه ذخيـره    آنها يوكاريوت هستند و تقسيمتمامي 
هاي تك سلولي هستند ولي فاقد اندام تخصص يافته  با اينكه از لحاظ ساختماني پيچيده تر از جلبك. مي كنند نيز مي باشد



  
 
 

 

 حيات در دريامنشاء  11

ايـن  فاقد هاي دريايي  علفتوليدمثلي كه در گياهان خشكي زي وجود دارد مكانيسم هاي در گياهان خشكي زي مي باشند 
  .باشند مكانيسم مي
Seaweed هاي دريايي مي باشند ها مهمترين و معروفترين جلبك.  

  ها كلپ
) ل دهنده موادقاآوند انت(برگ واقعي نيستند زيرا فاقد رگه ها  داراي اما. برگ هاي كلپ ها عمل فتوسنتز انجام مي دهند

فاقد بافت  stipو    holdfast همچنين . ها يكجور و مشابه مي باشد bladeپايين  و و برخالف برگ هاي واقعي، باال. دهستن
  . تخصص يافته براي انتقال آب و نوترينت هستند

 
 Macrocystis( (Castro, 2003)(ساختار كلپ  :1- 2شكل 

Seaweedمحدود به بسترهاي سخت هستند ها نمي توانند در بستر نرم مستقر شوند بنابراين.  
   Seaweedانواع 

  Chlorophytaجلبك سبز 
  . درصد دريايي هستند10اكثرا محدود به آب هاي شيرين و خشكي مي شوند و فقط 

  :هاي سبز اشكال زندگي جلبك
1- Epiphyte :هاي دريايي علفها و  زندگي روي گياهان و يا جلبك  
2- Endophyte :زندگي مي كنند هاي دريايي علفاير درون بافت گياهان و س  
3-Filamentous :اي اشكال رشته اي شكل در بسترهاي سواحل صخره  
4- Bore :توسط مواد شيميايي اسكلت مرجاني و يا پوسته ساير جانوران را سوراخ كرده و وارد آنها مي شوند  
5- Calcareous green algae :آهك تجمع يافته در بدنشان در ساختار  مال كه هاي سبزآهكي مثل هالي بعضي از جلبك

  .هاي مرجاني نقش بسزايي دارد
  Phaeophytaجلبك قهواي 

مهمترين عنصـر حيـات   . ها هستند seaweedجلبك هاي قهواي بزرگترين و پيچيده ترين  .است حاوي رنگدانه فوكوگزانتين
برخي از كلپ ها فقـط  . گانيسم ها را فراهم مي كننددر آب هاي معتدل و قطبي، كلپ ها هستند كه غذا و پناهگاه بسياري از ار

منـاطق سـرد قطبـي و     ترين سـاكنان  ها از اصلي كلپ .بزرگ هستند مثل بسياري ازگونه هاي جنس الميناريا bladeداراي يك 
يكـي از  . نـد اند كه، به دليل فراهم نمودن غذا و ايجاد پناهگاه براي سـاير موجـودات از اهميـت بسـزايي برخوردار     مناطق معتدله
 .در صنايع غذايي است و غني ترين و پرمحصول ترين مناطق دريايي همين كلپ ها هستند ها كاربردهاي آن
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  هاي قرمز  جلبك
رايج ترين گونه هاي جلبك قرمز در سـواحل صـخره اي در بـاالي پـايين      Pyrophyta. حاوي رنگدانه فيكوبيلين هستند

ارزش غذايي فراواني دارند و از نظر گونه اي و تنوع بيشتر از دو گروه  .دارندر از قطب تا مناطق گرمسيري گسترش زترين ج
كربنات كلسيم را جذب كرده و در ديواره سلولي خود رسوب به علت اين كه هاي دريايي  هاي قرمز در محيط جلبك. ديگرند

هاي قرمز در تشكيل  لبكج. هنگامي كه جلبك هاي قرمز مي ميرند به رنگ سفيد در مي آيند .نقش مهمي دارند ،مي دهند
  . هاي مرجاني نقش بسزايي دارند و گونه هاي ساكن در نواحي معتدله و سرد اندازه هاي بزرگتري دارند و توسعه ريف

.. چـين، كـره و   ماننـد  كشت و پرورش آنها باعث ايجـاد شـغل در بسـياري از كشـورها     :هاي دريايي علفاهميت اقتصادي 
يني بنام فيكوكلوئيد دارند كه در عمل آوري غذا و صنايع غذايي كاربرد دارد و حالت ژل ، جلبكهاي دريايي ماده ژالتشود مي
نوع ديگري از فيكوكلوئيدها كاراژنان است كه به عنوان امولسيونفاير استفاده . يكي از اين فيكوكلوئيد ها آلژين مي باشد. دارد
  .ي در تغذيه استفاده مي شودهاي دريايي به عنوان كود و يا افزودني غذاي از جلبك. شود مي

Sea grass  
هاي خشكي زيند و قرابـت   هاي دريايي مي باشند كه از لحاظ شكل و ظاهر شبيه چمن و علف دومين توليدكنندگان علف
  . نزديكي با خانواده نيلوفر دارند

  :يايي كه در خليج فارس وجود دارندهاي در از جمله گونه هاي علف
1- Halophila ovalis 
2- Halophila stipulacea  
3-Halodule uninervis    

در منـاطق   .و قـادر بـه تحمـل نمـك هسـتند      انـد  خشـكي زي كه  باشند مي گياهاناعضاي اصلي خانواده  ها سالت مارش
  .اينترتايدال رشد مي كنند، چون نمي توانند در محيط پوشيده از آب باقي بمانند

ساير گياهان مقاوم . در برگ ها، نمك اضافي را دفع مي كنند موجود غده هاي نمك طريق از Spartinaگونه هاي جنس 
  Salicorniaنظير اند به شوري هالوفيت 

  .بسترهاي علفي پرتوليدترين اكوسيستم در ميان اكوسيستم هاي بسترهاي نرم هستند
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 –روي درب اصلي دانشگاه تهران  روبه -خيابان انقالب –تهران : فروشگاه
  331پالك  –طبقه همكف  –پاساژ فروزنده 

 021 – 66489349 – 021 – 66489375: تلفن



همیشــه بر این باورم که کنکور یک سد نیست بلکه پلى است براى درك بهتر مفاهیم و 
خداشناسى علمى. همین تحمل سختى ها و رقابت نفس گیر اما سازنده در این دوران، انسان سازى 

را به اوج مى رساند. یک استاد موفق، محصول همین کنکور است. 
کمى آرامش، اندکى صبر و البته تالش و توکل، آینــده را رقم خواهد زد. هیچ وقت یادم 
نمى رود که همیشه در دبیرستان بدترین نمره ها مال من بود و اینک مشاهده کسب 4 بار رتبه 

اول در مقاطع مختلف تحصیلى ام، خستگى این سال ها را از تنم بیرون مى آورد. 
توکل به خدا، هدفى عالى، رقابتى ســالم، همراه با داشــتن منابع درسى مناسب در کنار 

برنامه هاى آموزشى این گروه، شما را موفق خواهد نمود.

* آن دســته از عزیزانى که به دلیل نداشتن بضاعت مالى از ادامه تحصیل منصرف شده اند با تکمیل 
فرم درخواست مالحظات در سایت حتى مى توانند از خدمات انسان دوستانه این مرکز بهرمند شوند.

* دوســتانى که عالقمند به ادامه ى تحصیل دانشــجویان کم بضاعت مى باشند، مى توانند جهت 
ارتباط با این دانشجویان با ما تماس بگیرند. (66423478 - 021) 

دکتر احمد خلیلى

مشاوره رایگان با دکتر خلیلى

دکتر خلیلى در یک نگاه :
*     رتبه اول دکتراى ایمنى شناسى دانشگاه تربیت مدرس

*     رتبه اول کارشناسى ارشد قارچ شناسى دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران 
*     رتبه اول کارشناسى علوم آزمایشگاهى علوم پزشکى ایران

*     مؤلف و مترجم بیش از 20 جلد کتاب ایمنى شناسى
*     سابقه تدریس، برنامه ریزى و مشاوره از سال 1379

*     برگزاري همایش هاي مشاوره تخصصی در دانشگاه هاي اصفهان ، اهواز، علوم پزشکی ارتش، 
دانشگاه آزاد، شیراز، یزد، ارومیه، اردبیل، قم، مشهد، رشت، همدان، کرمان، جیرفت و ...
*     مشاوره: تندخوانى، تست زنى، برنامه ریزى، منابع، ظرفیت ها و شیوه هاى مطالعه 

 مشاوره با دکتر خلیلى سه روز در هفته در دفتر مرکزى و شعبه ى میرداماد



ت ی ا شاور  ت و     شاور دا د  ن با و ر آ ای 
ی  ش  ح                                                                                                                    با 

سخن مشاور: بدون داشتن برنامه ریزى و روش مطالعه اى درست، معموالً فرد با داشتن تمامى امکانات آموزشى به نتیجه ى قابل قبولى 
نخواهد رسید و آنچه که از دست مى دهد ارزشمندترین داشته ى خود، یعنى زمان است. از این رو ...

روند کلى مشاوره

 انتخاب رشته و معرفى برترین رشته ها
 بودجه بندى دروس
 پشتیبانى آزمون
 آموزش تندخوانى
 معرفى فصول پرتکرار
 (آنالین، تلفنى و حضورى) پشتیبانى درسى

 معرفى منابع
 برنامه ریزى
  آزمونک
 رفع اشتباهات کنکورى
 تحلیل کنکور
 ... همایش هاى یک روزه رایگان و

براى کسب اطالعات بیشتر مى توانید با  بخش ”مشاور طالیى“ تماس بگیرید:
      (داخلى دپارتمان مشاوره - 110) 66568621 -021
Email: moshavere.drkhalili@gmail.com
Online: moshavere.drkhalili@yahoo.com   

شماره مستقیم (دکتر نظرى)؛ 09196833826

افتتاح وبسایت جدید دپارتمان مشــاوره و برنامه ریزى گروه آموزشى دکتر خلیلى؛

www.DKG.ir

جلسه اول رایگان 

مشاور طالیى
(برنامه ریزى و بودجه بندى: دکترى و کارشناسى ارشد) 

بهداشت (علوم پزشکى و علوم دارویى)

علوم و آزاد (زیست، علوم ورزشى، روانشناسى، شیمى، فیزیک و ریاضى)



ما به عنوان برترین مرکز مشاوره ى ارشد و 
دکترى گروه  پزشکى شناخته شده ایم.

ببرااىى اوولینن بارر درر اییراانبراى اولین بار در ایران

بدنبال موفقیت چشم گیر دانشجویان طرح طالیى در کنکور کارشناسى ارشد طى سال هاى 1390، 1391، 1392 و 1393 بر 
آن شدیم با گسترش طرح طالیى، زمینه ى موفقیت بیشتر شما عزیزان را در کنکور فراهم آوریم. 

ویژگى هاى طرح آموزش طالیى
1- تدریس کلیه ى دروس هر رشته به صورت کامًال تشریحى در مدت 5 الى 9 ماه 

2- ارائه ى کامل ترین جزوات مشتمل بر شکل، جدول, نمودار  و نکات کنکورى 

3- برگزارى آزمون هاى هفتگى در پایان هر سرفصل 

4- برگزارى آزمون هاى طبقه بندى شده مشــابه کنکور  (این آزمون ها براى دانشجویان غیرطالیى داراى هزینه اى معادل 
340هزار تومان مى باشد) 

5- بهره مندى از مشاوره، برنامه ریزى و پشتیبانى مستمر و هدفمند  در طول دوره زیر نظر مشاورین تخصصى (طرح مشاوره براى 
دانشجویان غیرطالیى داراى هزینه اى معادل 200 هزار تومان مى باشد) 

6- برگزارى کالس هاى نکته و تست به صورت  به موازات کالس ها توسط اساتید و رتبه هاى برتر.

با50٪تخفیف

با50٪تخفیف

رایگان

کالس هاى حضورى
( عادى، طالیى، نکته و تست و ...)

در مقاطع کارشناسى، کارشناسى ارشد و دکترى 



همایش هاى جمع بندى یک روزه
همایش هاى جمع بندى یک روزه (صبح و عصر) با حضور اساتید برتر 

   ارائه و حل حداقل 400 تست  تالیفى، احتمالى و مشابه با کنکور 
   ارائه نکات طالئى و کلیدى کنکور به صورت فصل به فصل 

   رفع اشکال تست هاى IQB و ماطراحان
  بسیار مناسب براي جمع بندي نهایی به خصوص براي داوطلبان شهرستانی

  زمان برگزارى همایش ها به فاصله 10-7 روز قبل از کنکور وزارت علوم، وزارت بهداشت و 
      دانشگاه آزاد مى باشد.

  براى کلیه دانشجویان کالسى در صورت ثبت نام همایش هاى یک روزه در ابتداى دوره، هزینه هر 
      همایش یا50 درصد تخفیف محاسبه مى شود.

نام استادنام درسنام استادنام درس

دکتر اکبر اکبرىژنتیکدکتر جعفرنژادبیوشیمى

دکتر جعفر اکبريشیمى آلى  و عمومیدکتر قاسمىفیزیولوژى

استاد یعقوبى زباندکتر محمدزادهتغذیه
استاد شاهرضا

دکتر حمدىمیکروبیولوژى، قارچ، ویروس، ایمنى علومدکتر بهروز اقدم سلولى و مولکولى

دکتر آذریانبیوفیزیکدکتر حمدى /  استاد رضازادهباکترى شناسی

استاد شریعتى زیست عمومىدکتر وظیفه شیرانخون شناسی

استاد آل علىزیست جانورىدکتر قربانیان / استاد زارعىقارچ شناسى

دکتر قربانیان / دکتر رستمى  انگل شناسی
دکتر میرجاللى 

دکتر خلیلىایمنى شناسى

دکتر حمدى زبان تخصصى علوم دکتر یزدانىویروس شناسی

دکتر رجب نیاداروشناسىدکتر حمدى مجموعه زیست شناسى علوم 

دپارتمان اساتید پرستارى دکتر رجب نیا سم شناسى 

دپارتمان اساتید مامایىدپارتمان اساتید مجموعه شیمى 



اولین و قوى ترین مرکز برگزار کننده آزمون هاى علوم پزشکى و پیراپزشکى 
برگزارى بیش از 60 مرحله آزمون آزمایشى در طول سال 

در کلیه رشته ها و مقاطع، کاردانى به کارشناسى، کارشناسى  ارشد و دکترى در سراسر کشور

توسط اساتید هیات علمى دانشگاه، مدرسین کنکورى، مؤلفین IQB و کتاب هاى جامع 
آیا مى دانید 90درصد قبولى هاى کنکور، شرکت کنندگان در آزمون هاى آزمایشى بوده اند!!!

 باالترین جامعه آمارى در تهران و بیش از 40 شعبه فعال در سراسر کشور
 جامع ترین بودجه بندى درسى با زمان بندى کامال متناسب با آزمون 
 کامل ترین پاسخنامه تشریحى همراه با نکات طالیى، شکل و جدول 

 کامل ترین کارنامه آنالیز شده با قابلیت تخمین رتبه شما 
 برنامه ریزى و مشاوره توسط مدیر دپارتمان آزمون: 

           خانم مهندس خلیلى (رتبه اول کارشناسى ارشد) 

تماس:                   66568621 - 021 داخلى دپارتمان آزمون 
ارتباط با مدیریت آزمون از طریق پیامک:      09356117085
www.DKG.ir                                    :مشاهده جزئیات

* آزمون هاى آمادگى کارشناسى ارشد وزارت بهداشت 
* آزمون هاى آمادگى کنکور دکترى وزارت بهداشت 
* آزمون هاى آمادگى کارشناسى ارشد وزارت علوم 
* آزمون هاى آمادگى کارشناسى ارشد دانشگاه آزاد 

* آزمون هاى آمادگى کنکور دکترى وزارت علوم 
* آزمون هاى آمادگى کنکور علوم پایه پزشکى 
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بسته هاى آموزش مکاتبه اى

«سپردن کار به اهلش، نشانه ى خردمندى است.»

بسته هاى آموزشى در یک نگاه 

* باالترین آمار قبولى مکاتبه اى در کشور 
* ارائه ى کل رشته هاى وزارت بهداشت، وزارت علوم، دانشگاه  آزاد و پیام نور در مقاطع دکترى، ارشد و کاردانى به کارشناسى

* استفاده از باسابقه ترین، حرفه اى ترین اساتید و کارآزموده ترین رتبه هاى برتر کنکور جهت تألیف 
* استفاده از به روزترین و معتبرترین منابع جهت تألیف بسته هاى آموزشى 

* نسلى جدید در شیوه ى نگارش با سبکى نوین (خالصه، شکل، جدول و نمودار) 
* تضمین ما، آمار قبولى ماست (براى مشاهده ى آمار قبولى به وب سایت گروه www.DKG.ir مراجعه فرمایید.) 

چند نکته در مورد بسته هاى آموزشى 

* بســته هاى آموزشى شامل جزوه، کتاب، آزمون هاى آزمایشى و دوره هاى مشــاوره و برنامه ریزى مى باشد. هزینه هر یک از این 
محصوالت مجزا بوده و مى توان هر کدام را جداگانه تهیه کرد. 

* بسته هاى آموزشى را به صورت تک درس هم مى توان تهیه کرد.
* جزوات معموال سالى 2 تا 3 بار بنا به صالحدید اساتید ویرایش مى شوند. 

* جزوات ارائه شــده در انتشــارات گروه تالیفى دکتر خلیلى کامال انحصارى بوده و توسط اساتید برتر گروه طراحى شده است. لذا 
فروش و تهیه این بســته هاى آموزشــى در مراکز دیگر تخلف محسوب شده و پیگرد قانونى دارد. انتشارات هیچ گونه مسئولیتى در 

قبال این بسته هاى آموزشى بر عهده نمى گیرد. 
* هر گونه کپى بردارى، فروش یا واگذارى جزوات به غیر، شرعا حرام بوده و هیچ یک از اساتید و کارکنان انتشارات راضى به این امر نمى باشند. 

آموزشى بسته هاى  تولید  مدیر  و  مشاور 
امیرحسین خلیلى  

 1685970-0919 (ارتباط با پیامک)
بخش مشاوره و فروش 66568621-021  (داخلى دپارتمان بسته هاى آموزشى)

Email: Khalilibookstore@yahoo.com



کلیه ى دروس در مقاطع PhD و ارشد عناوین بسته هاى آموزشى

بسته ى آموزشىردیفبسته ى آموزشى ردیف
بسته ى آموزشى ارزیابى فناورى سالمت (HTA)31بسته ى آموزشى ایمنى شناسى پزشکى  1
بسته ى آموزشى سم شناسى32بسته ى آموزشى خون شناسى و بانک خون2
بسته ى آموزشى آمار زیستى33بسته ى آموزشى بیوشیمى بالینى 3
بسته ى آموزشى  مجموعه ى زیست شناسى (وزارت علوم، آزاد - کلیه گرایش ها)34بسته ى آموزشى ژنتیک انسانى4
بسته ى آموزشى زیست شناسى جانورى (وزارت علوم - کلیه گرایش  ها)35بسته ى آموزشى باکترى شناسى (میکروب شناسى)پزشکى5
بسته ى آموزشى زیست شناسى گیاهى (وزارت علوم - کلیه گرایش  ها)36بسته ى آموزشى ویروس شناسى پزشکى6
بسته ى آموزشى گروه دامپزشکى (وزارت علوم - کلیه گرایش  ها)37بسته ى آموزشى قارچ  شناسى پزشکى7
بسته ى آموزشى مجموعه شیمى  (وزارت علوم - کلیه گرایش  ها)38بسته ى آموزشى انگل شناسى پزشکى 8
بسته ى آموزشى فیزیک پزشکى39بسته ى آموزشى علوم تغذیه9
بسته ى آموزشى کارشناسى به پزشکى - علوم پایه 40بسته ى آموزشى علوم بهداشتى در تغذیه10
بسته ى آموزشى آموزش پزشکى 41بسته ى آموزشى فیزیولوژى11
بسته ى آموزشى کاردانى به کارشناسى علوم آزمایشگاهى42بسته ى آموزشى نانوتکنولوژى پزشکى 12
بسته ى آموزشى مهندسى پزشکى (هر دو گرایش)43بسته ى آموزشى زیست فناورى پزشکى (بیوتکنولوژى)13
بسته ى آموزشى روانشناسى بالینى 44بسته ى آموزشى مامایى 14
بسته ى آموزشى علوم و صنایع غذایى45بسته ى آموزشى مشاوره در مامایى 15
بسته ى آموزشى تکنولوژى گردش خون (پمپ)46بسته ى آموزشى پرستارى (کلیه ى گرایش ها) 16
بسته ى آموزشى کنترل مواد خوراکى و آشامیدنى 47بسته ى آموزشى  علوم تشریحى (آناتومى)17
بسته ى آموزشى شیمى دارویى 48بسته ى آموزشى میکروب  شناسى مواد غذایى 18
بسته ى آموزشى علوم تغذیه در بحران و حوادث غیرمترقبه 49بسته ى آموزشى بهداشت و ایمنى مواد غذایى 19
بسته ى آموزشى علوم داروهاى پرتوزا 50بسته ى آموزشى آموزش بهداشت 20
بسته ى آموزشى دکترى نانوفناورى پزشکى51بسته ى آموزشى مهندسى بهداشت محیط 21
بسته ى آموزشى دکترى بیولوژى تولید مثل 52بسته ى آموزشى مهندسى بهداشت حرفه اى 22
بسته ى آموزشى دکترى علوم سلولى کاربردى 53بسته ى آموزشى ارگونومى23
بسته ى آموزشى دکترى فارماکولوژى 54بسته ى آموزشى اپیدمیولوژى24
بسته ى آموزشى دکترى مهندسى بافت 55بسته ى آموزشى اقتصاد بهداشت25
بسته ى آموزشى دکترى پزشکى مولکولى 56بسته ى آموزشى مدیریت خدمات بهداشتى درمانى26
بسته ى آموزشى دکترى پروتئومیکس کاربردى 57بسته ى آموزشى حشره شناسى و مبارزه  با ناقلین27
بسته ى آموزشى دکترى توکسین هاى میکروبى 58بسته ى آموزشى انفورماتیک پزشکى 28
بسته ى آموزشى دکترى بیوانفورماتیک پزشکى 59بسته ى آموزشى نظارت بر امور دارویى 29
30(HSE) بسته ى آموزشى دکترى فارماکولوژى 60بسته ى آموزشى مدیریت سالمت، ایمنى و محیط زیست



گروه مجموعه زیست شناسى 

کارشناسى ارشد وPhD وزارت علوم   آمادگى آزمونقطب قدرتمند برگزارى منظم کالس هاى 

با حضور برجسته ترین اساتید انحصارى کشور؛ 
دکتر حمدى - دکتر اکبرى
 دکتر جعفرنژاد - دکتر اقدم

 کالس هاى حضورى با بیشترین پوشش دهى سواالت آزمون 1393 وزارت علوم در میان موسسات آموزشى کشور

جزوات مکاتبه اى منحصر به فرد 

 مشاوره و برنامه ریزى تخصصى با حضور دکتر خلیلى و دکتر نظرى 

 ده مرحله آزمون هاى طبقه بندى شده ویژه ى وزارت علوم

 همایش هاى یک روزه و دوره هاى مرور نکته و تست رایگان 

* مستندات پوشش  90درصدى سواالت آزمون 1393 در محل موسسه موجود مى باشد. 

 میکروبیولوژى 

 بیوتکنولوژى میکروبى  مجموعه علوم گیاهى 

 ژنتیک 

 سلولى و مولکولى 
 بیوشیمى  مجموعه علوم جانورى 

 بیوفیزیک 
*



1. نداشتن نمره منفى در آزمون دکترى تخصصى داروسازى
2. رشته هایى نو با جایگاه هاى شغلى متنوع (امکان جذب به عنوان هیئت علمى دانشگاه ها و مراکز تحقیقى نظیر پاستور، رازى و ...، امکان 

ایجاد آزمایشگاه همکار با معاونت غذا و دارو، همکارى با کارخانه هاى داروسازى، مواد شیمیایى و غذایى و ...)
3. امکان شرکت دانشجویان و فارغ التحصیالن کارشناسى ارشد رشته هاى مختلف وزارت بهداشت، علوم، آزاد و پیام نور 
در رشته هایى متنوع و با آمار قبولى باال (به عنوان مثال در سال 92 در رشته ى سم شناسى 29 نفر وارد مصاحبه شده و 
27 نفر قبول شدند) که این رشته ها را به راهى آسان (میان بر) براى موفقیت دانشجویان دانشگاه هاى وزارت علوم، پیام 

نور، دانشگاه هاى آزاد و بین الملل براى ادامه تحصیل تبدیل نموده است
4. دارا بودن جنبه هاى تحقیقى مختلف و متنوع در گرایش هاى مختلف داروسازى

5. امکان گذراندن فرصت هاى مطالعاتى در دانشگاه هاى معتبر خارج از کشور با توجه به مباحث جدید ارائه شده  در این دوره ها و ...

1. مشاوره اختصاصى همراه با برنامه ریزى تا زمان امتحان دکترى تخصصى (Ph.D) با متد دکتر خلیلى و با همکارى 
دپارتمان مشاوره و برنامه ریزى

2. طراحى کتاب  هاى Specific Questions of Pharmaceutical (SQP) براى هر کدام از دروس اختصاصى داروسازى
3. تالیف، تدوین و ترجمه ى کتب رفرانس جهت دسترسى آسان به منابع،

4. طراحى جزوه هاى مکاتبه اى (جهت رفاه حال دانشجویان و افزایش احتمال موفقیت شما عزیزان حتى در دورترین نقاط کشور)
5. طراحى آزمون هاى منظم بر اساس سرفصل ذکرشده توسط وزارت بهداشت و ...

6. طرح پلکانى داروسازى (از کارشناسى تا دکترى) 

مدیرگروه داروسازى: دکتر رجب نیا (عضو هیئت علمى دانشگاه)

PhD گروه داروسازى 

ویژگى هاى مهمى که شرکت در دکترى علوم دارویى را براى
 شما به گزینه اى مطلوب تبدیل مى کند، عبارتند از؛

خالصه ى خدمات ارائه شده توسط موسسه آموزش عالى دکتر خلیلى:



 آماده سازى جهت آزمون زبان ویژه دکترى وزارت بهداشت و وزارت علوم
 تدریس کامل درك مطلب، لغت، گرامر

 حل تست هاى آزمون هاى سال هاى قبل 
 مهارت هاى شنیدارى و مکالمه

با کادرى کامًال مجرب
دکتر روزبهانى  - دکتر کیان مهر - مهندس یعقوبى - استاد شاهرضا - استاد ایزدپناه 

استاد مختارى - استاد وصالى - استاد صبورنیا 
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آموزش تصویرى و تجسمى بیش از 2000 لغت 
کنکور ارشد وزارت بهداشت تنها در 8 جلسه 

برخى امکانات دوره؛
1- ثبت لغات در حافظه ى دراز مدت با استفاده از تکنیک هاى شبیه سازى، تصویرسازى، ریشه یابى

2- ارائه ى لغات به صورت فلش کارت الیتنر در قالب نرم افزار موبایل 
3- ارائه ى فایل صوتى تمام لغات تدریس شده

4- ارسال کلیه ى لغات به صورت 100 پیامک در 100 روز با بهره گیرى از تکنیک
5- برگزارى آزمون شبیه سازى شده کنکور (هر ماه یک بار) 

G5

نرم افزار مخصوص موبایل و تبلت 
نرم افزار فلش کارت 2000 لغت کنکور ارشد وزارت بهداشت

 (ویژه گوشى هاى با سیستم عامل اندروید) را از سایت مؤسسه دانلود کنید. 

رایگان نرم افزار 



قابل توجه داوطلبان ساکن شهرستان ها کالس هاى غیرحضورى

آموزش از راه دور (الکترونیکى)

آموزش براى همه           در هر مکان           در هر زمان
براى شما که به کالس هاى حضورى دسترسى ندارید. 

براى شما که به دلیل مشکالت اینترنتى نمى توانید در کالس هاى online شرکت کنید. 
براى شما که نمى توانید براى ادامه تحصیل خود هزینه ى باالیى بپردازید.

براى شما که  زمان کافى براى رفت و آمد ندارید.
وو براى شما که باز هم مایلید از خدمات آموزشى کالس هاى ما بهره مند شوید. 

طى ابتکارى جدید به منظور ارائه ى خدمات نوین که در دسترس 
همگان باشد اقدام به راه اندازى دوره هاى آموزش الکترونیکى 

دروس کنکور کارشناسى ارشد نموده ایم. 

ویژگى هاى دوره:
* انتخاب اساتید از میان رتبه هاى برتر سال هاى گذشته

* ارائه ى کامل ترین جزوات نکته اى در قالب چارت، نمودار، جدول 
* ارائه ى کامل ترین خالصه ها از کلیه ى مباحث مطرح در کنکور 

* برگزارى آزمون در پایان هر جلسه
* ارائه دروس در کلیه رشته ها صورت مى گیرد. 

* کلیه خدمات بر روى وب سایت ما ارائه مى شود.  
* اطالعات بیشتر را در صفحه ى آموزش از راه دور در وب سایت مشاهده نمایید.

شته
مودار، جدول 

ح در کنکور 

مدیریت بخش آموزش الکترونیک : بابک باباعباسى 



گروه آموزشى دکتر خلیلى در راستاى  هدف  (علم براى همه، در هر مکان و در هر زمان)، اقدام به تجهیز وب سایت آموزشى خود نموده است  و انواع 

خدمات از جمله آموزش اینترنتى ، آزمون هاى آنالین و مشاوره آنالین را در وب سایت خود ارائه مى دهد. 

@    خدمات (معرفى رشته ها ، گرایش ها ، آینده علمى و شغلى، برنامه ریزى درسى و ..)
@   نرم افزار تخمین رتبه

@    آزمونک (خود سنجى سریع)
@    ارائه دفترچه هاى ثبت نامى کنکور هاى ارشد و دکترى سالهاى پیش

@    ارائه دفترچه سواالت کنکور هاى ارشد و دکترى سالهاى پیش
@    ارائه مشاوره رایگان توسط بخش پرسش و پاسخ

@    فرم هاى مخصوص درخواست مشاوره، همکارى و تماس از طرف ما
@    ارائه نمونه کارنامه هاى قبولى هاى سال هاى پیش
@    ارائه اسامى قبولى ها و رتبه هاى برتر سالهاى پیش

@    صفحه خبر (ارائه به روز ترین اخبار کنکورى )
@    برگزارى طرح هاى آموزشى رایگان (همچون پیک عیدانه)

@    تاالرهاى گفتگو
@    امکان پیش ثبت نام (رزرو) کالس ها و آزمون ها به صورت آنالین

@    ارائه ى نرم افزارهاى مکمل آموزشى همچون فلش کارت زبان 
@    مشاوره ى آنالین با گروه مشاورین 

@    برگزارى آزمون هاى طبقه بندى شده آنالین(با هزینه پایینتر نسبت به آزمون هاى حضورى)
@    برگزارى کالس هاى الکترونیکى با هزینه بسیار جزئى ، دوره هاى ترمیک، چکیده ى دروس، مشاوره و رفع اشکال آنالین

@    فروشگاه آنالین
@    ارائه  نرم افزار هاى رایگان موبایل به منظور ارائه  آموزش، مشاوره و خبررسانى

                    www.drkhaliligroup.ir .براى استفاده از خدمات آنالین و کسب اطالعات بیشتر به وب سایت ما مراجعه کنید
    www.DKG.ir (براى این که بهتر به ذهنتان سپرده شود) آدرس کوتاه سایت

ه ای  کانعم  م   زمان  
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قیمتعنوان
قیمتعنوان (تومان)

 (تومان)

شیمىشیمى (مجموعه وزارت بهداشت)(مجموعه وزارت بهداشت)ایمنى شناسىایمنى شناسى

IQB15000 شیمى عمومى (همراه با پاسخنامه تشریحى)IQB35000 ایمنى شناسى (جلد اول سواالت)

25000ماطراحان شیمى عمومى (همراه با پاسخنامه تشریحى) IQB  35000 ایمنى شناسى (جلد دوم پاسخنامه تشریحى)

22000ماطراحان شیمى آلى (همراه با پاسخنامه تشریحى)28000ابولعباس2012  (جلد شومیز و رنگى)

16000جامع شیمى آلى و عمومى38000ابولعباس 2012  (جلد گالینگور و رنگى)

جامع ایمنى شناسى 
بزودىIQB شیمى آلى (همراه با پاسخنامه تشریحى)18500(ویژه دانشجویان پزشکى - دندان پزشکى- داروسازى)

جامع ایمنى شناسى
بیوشیمىبیوشیمى 22000 (ویژه دانشجویان ارشد و دکترى رشته هاى غیرایمنى شناسى)

جامع ایمنى شناسى 
IQB 44900 بیوشیمى (همراه با پاسخنامه تشریحى) 24800 (ویژه  دانشجویان ارشد و دکترى ایمنى شناسى) 

بانک سواالت13 سال بیوشیمى بالینى29800نکته و پرسش ایمنى شناسى 
15000(همراه با پاسخنامه تشریحى)

20000کتاب کار بیوشیمى (جلد اول) 25000گنجینه نکات ایمونولووژى

22000کتاب کار بیوشیمى (جلد دوم) بزودىمیانبر ایمنى شناسى

45000بیوشیمى هارپر 2012بزودىایمونولوژى جان وى

بزودىاسترایربزودىایمنى شناسى رویت

اپیدمیولوژى اپیدمیولوژى  باکترى شناسىباکترى شناسى 

IQB19000 اپیدمیولوژى (جلد اول سواالت) IQB29000 باکترى شناسى (همراه با پاسخنامه کلیدى)

IQB باکترى شناسى 
45000(همراه با پاسخنامه تشریحى)

IQB24000 اپیدمیولوژى (جلد دوم پاسخنامه تشریحى)

IQB12000 فرهنگ اصطالحات اپیدمیولوژى

27000 جامع اصول و مبانى پیشرفته اپیدمیولوژى 32000جامع باکترى، ویروس 7 استاد

مجموعه زیست شناسى (وزارت علوم و دانشگاه آزاد)مجموعه زیست شناسى (وزارت علوم و دانشگاه آزاد)15000میکروب شناسى پزشکى

IQB میکروبیولوژى،36000جامع باکترى شناسى ویژه ارشد
مجموعه ویروس، ایمنى، قارچ،  

مجموعه زیست شناسى (تنه مشترك)
وزارت علوم و دانشگاه آزاد 

16000
51000جاوتز 2013

AQB45000(بانک سواالت دانشگاه آزاد)16500جامع میکروب شناسى عملى 

25000جامع میکروبیولوژى25000میانبر الگوریتم  باکترى شناسى (عمومى و سیستماتیک)

لیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلى



قیمتعنوان
قیمتعنوان (تومان)

 (تومان)

فارماکولوژى و سم شناسى فارماکولوژى و سم شناسى ژنتیکژنتیک 

 SQPبانک سواالت اختصاصى فارماکولوژى IQB35000 ژنتیک (جلد اول سواالت)
29500(همراه با پاسخنامه تشریحى) 

SQP 17000جامع فارماکولوژى (براساس کاتزونگ 2013)IQB31000 ژنتیک (جلد دوم پاسخنامه تشریحى)

26000 33 سال فارماکولوژى 16000ماطراحان ژنتیک

15000سم شناسى پایه 16000تلومر و تلومراز تکنیک ها و روش ها 

(HMG) 23000دایره المعارف سم شناسى بزودىاستراخان

فیزیولوژىفیزیولوژىبزودىجامع ژنتیک

فیزیولوژىبیوفیزیکبیوفیزیک  IQB32000

بیوفیزیک  IQB14000 فیزیولوژى کارشناســى ارشد تغذیه IQB
17000(همراه با پاســخنامه تشریحى)

ــیمى 23000جامع بیوفیزیک  IQB فیزیولوژى دکترى بیوش
7000(همراه با پاســخنامه تشــریحى)   

 IQB فیزیولوژى دکترى فیزیولوژى  سایر عنوان هاسایر عنوان ها
30000(همراه با پاســخنامه تشریحى)

ماطراحان فیزیولوژى  IQB17000 حشره شناسى ونکات طالیى
21000(همراه با پاسخنامه تشریحى)

 (CD همراه با) 15500جامع  شکل شناسى بندپایان و حشرات در آزمایشگاه

سلول(گالسه-رنگى)20000زیست شناسى دریا با نگرش اکولوژیک 16900فیزیولوژى 

آبزیان  IQB15000 ارگونومى فیزیولوژى  جامع 
14000(همراه باسواالت سال هاى گذشته)

IQB17000 شیمى مواد غذایى  (به همراه نکات طالیى)

سلولى و مولکولىسلولى و مولکولىIQB11000 اقتصاد  بهداشت

IQB 33000 زیست شناسى مولکولى (همراه با پاسخنامه تشریحى) 27000جامع کلیات مهندسى بهداشت حرفه اى 

فرآیند تصفیه آب 
 (AWMA و MWH چکیده ى کتاب هاى) زیست شناسى سلولى (همراه با پاسخنامه تشریحى)22000  IQB 33000

6500میانبر مولکولى18500جامع سیستم هاى طبیعى تصفیه فاضالب 

بزودى میانبر سلولى و مولکولى IQB23000 انفورماتیک پزشکى  (کلیه دروس)

ویروس شناسىویروس شناسىIQB22000 نانوفناورى پزشکى (همراه با پاسخنامه تشریحى)

IQB 33000ویروس شناسى  (همراه با پاسخنامه تشریحى)2000086جامع بهداشت مواد غذایى 
IQB اصول و مبانى سازمان و مدیریت 

25000جامع ویروس شناسى2800087(همراه با پاسخنامه تشریحى)

لیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلى



قیمتعنوان
قیمتعنوان (تومان)

 (تومان)

تفذیهتفذیهمامایىمامایى

IQB 39500 تغذیه جلد 1 (همراه با پاسخنامهتشریحى)IQB23500 باردارى و زایمان (همراه با پاسخنامه تشریحى)

IQB29500 تغذیه جلد 2 (همراه با پاسخنامه تشریحى) IQB 19500 نوزادان (همراه با پاسخنامه تشریحى)

15000ماطراحان تغذیهIQB 15000 جنین شناسى (همراه با پاسخنامه تشریحى) 

IQB بیمارى هاى داخلى و جراحى در مامایى  
14000تغذیه ورژیم درمانى کراوس2012 جلد اول13000 (همراه با پاسخنامه تشریحى)

19000تغذیه ورژیم درمانیکراوس2012 جلد دوم24000جامع باردارى و زایمان (بر اساس ویلیامز 2014) 

16000تغذیه ورژیم درمانى کراوس2012 جلد سومIQB 9000 بهداشت مادر وکودك

15000جامع تغذیه  درشت مغذى و ریزمغذى ها16000جامع بهداشت

15000جامع تداخل غذا ودارو15000جامع بیمارى هاى زنان

17000اصول ارزیابى تغذیه به انضمام تغذیه در دوران هاى مختلف زندگى10000جامع جنین شناسى

20000بازیابى جایگاه تغذیه به عنوان محور توسعهبزودى IQB بیمارى هاى زنان (همراه با پاسخنامه تشریحى)

بزودىمیانبر تغذیه انگل شناسىانگل شناسى

IQB24000 انگل شناسى (جلد اول سواالت)
خون شناسىخون شناسى

IQB21000  انگل شناسى (جلد دوم پاسخنامه تشریحى)

IQB 29000خون شناسى5500ماطراحان انگل شناسى

55000هماتولوژى سلولى و مولکولى جلد140001جامع کرم شناسى پزشکى

55000هماتولوژى سلولى و مولکولى جلد120002جامع تک یاخته شناسى

59500هماتولوژى سلولى و مولکولى جلد3آناتومىآناتومى

59500هماتولوژى سلولى و مولکولى جلد250004درسنامه جامع آناتومى

بزودىهماتولوژى سلولى و مولکولى جلد170005میانبر ساده ساز آناتومى

بزودىهماتولوژى سلولى و مولکولى جلد6بزودىIQB آناتومى

47000هماتولوژى آزمایشگاهى و بالینى (جلد1) «شرلین مکنزى»بیوانفورماتیکبیوانفورماتیک

59000هماتولوژى آزمایشگاهى و بالینى (جلد2) «شرلین مکنزى»بزودى بیوانفورماتیک 

لیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلىلیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلىلیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلى



قیمتعنوان
قیمتعنوان (تومان)

 (تومان)

پرستارىپرستارىزبانزبان 

IQB پرستارى کودکانIQB36000 زبان  (همراه با پاسخنامه تشریحى)
19800 (همراه با پاسخنامه تشریحى) 

IQB پرستارى بهداشت مادران و نوزادان IQB  CDCD5000 زبان  
19800 (همراه با پاسخنامه تشریحى) 

IQB پرستارى مراقبت ویژه IQB22000 زبان (همراه با پاسخنامه تشریحى)
8000 (همراه با پاسخنامه تشریحى) 

IQB پرستارى داخلى - جراحى 33000زبان عمومى ارشد
18000 (همراه با پاسخنامه تشریحى) 

BAC مجموعه شیمىمجموعه شیمى 18500زبان عمومى ارشد

IQB شیمى آلى «مجموعه شیمى» 110038000 واژه
32000(همراه با پاسخنامه تشریحى)

(Word Formation)زیست عمومىزیست عمومى17000واژه پردازى

IQB17500 زیست عمومى8000کاربرد اصطالحات انگلیسى جلد 1

9500میانبر زیست شناسى عمومى 12000کاربرد اصطالحات انگلیسى جلد 2

IQB زیست عمومى   20000انگلیسى خود را به باالترین سطح برسانید 
بزودى  (همراه با پاسخنامه  تشریحى) 

Grammar in use advanced36000
قارچ شناسىقارچ شناسى

29500فرهنگ لغت موضوعى (انگلیسى - فارسى) 

IQB15000 قارچ شناسى (جلد اول سواالت)16000فرهنگ جیبى انگلیسى - فارسى ایران ما

IQB15000 قارچ شناسى (جلد دوم پاسخنامه تشریحى)روان شناسىروان شناسى

IQB روان شناسى رشد
17000جامع قارچ شناسى پزشکى14500  (همراه با پاسخنامه تشریحى)

IQB  آسیب شناسى روانى  
مهندسى کشاورزىمهندسى کشاورزى14500(همراه با پاسخنامه تشریحى)

IQB اکولوژى عمومى علوم ورزشى علوم ورزشى 
19000(درسنامه و تست )

IQB42000 آمار و احتماالت کشاورزى16000میانبر زبان عمومى و تخصصى علوم ورزشى 

لیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلىلیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلىلیست قیمت کتاب هاى انتشارات گروه تألیفى دکتر خلیلى
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