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’آقـا چی بـخونـم؟ از کجا بـخونـم؟‘. این سـؤال رو خیلیا ازمـون پـرسیدن و می پـرسـن. اتـفاقـًا یکی از مـهم تـرین فـاکتورایی 
که مـوفقیت بـچه هـا رو تعRن می کنه همین بـرنـامـه ریزی درسـته! مـا هـم می خـوایم این جـا از مـوقعیت اسـتفاده کنیم و 
مفصل جواب این دو تا سؤال رو بدیم. باشد که چراغی باشد بر راه پر پیچ و خم و البته زیبای المپیادی شدنتان… 
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سؤال اول: چی بخونم؟ 

اولین نکته ای که بـاید بگیم اینه که المپیاد یعنی «هـنر حـل مـسألـه»! هـمه چیزایی که می خـونی بـرای اینه که بـتونی 
سـؤال حـل کنی! پـس همیشه کنار خـونـدنـت سـؤال حـل کن. این حتی تـوی خـونـدن هـم کلی بهـت کمک می کنه؛ چـون 
تـو بـاید کتابـا رو بـا رویکرد المپیادی بـخونی، نـه بـا رویکرد دانـشگاهی یا کنکوری(!). پـس یادت بـاشـه: بـرنـامـه المپیاد 

دو قسمت داره، حل سؤال و خوندن! 

بـرنـامـه المپیاد رو می تـونیم بـه دو سـطح تقسیم کنیم: سـطح مـقدمـاتی و سـطح پیشرفـته. این که تـوی هـر سـطح بـاید 
چی بخونی و چیکار کنی رو در ادامه کامل توضیح می دیم. 

سطح مقدماتی 
تـوی سـطح مـقدمـاتی بـاید بـا مـفاهیم عـمومی و پـایه زیست آشـنا شی. این اولین قـدم بـرای المپیادی شـدنـته، و 

مهم ترین قدم! باید قوی شروع کنی و همه مطالب رو پایه ای و مفهومی یاد بگیری. می دونی چرا؟ چون… 

 😀 خشت اول گر نهد معمار راست     تـا ثـریـا مـی رود دیــوار راست 

بهـترین کتاب بـرای شـروع، کتاب کمپبله. این کتاب فـوق الـعاده س، الکی نیست که بـهش میگن انجیل زیست شـناسی، 
عـالیه! حـواسـت بـاشـه؛ نـه تـنها که تـوی سـطح مـقدمـاتی بـاید کمپبل رو بـخونی، این کتاب بـاید عـصای دسـتت بـشه. 
کمپبل ازون کتابـاuه که هـردفـعه که می خـونیش بیشتر می فهمیش و می بینی چـــه قـــدر حـرف واسـه گـفتن داره. 
بـرای اینکه یه کمپبل کار حـرفـه ای بشی، بـاید کمپبل رو بـارهـا و بـارهـا بـخونی و دوره کنی؛ از اول المپیادی شـدنـت بگیر 

تا جهانی! به قول شاعر: 

 😂 این کمپبل است که مرا تا به پایه ی جنون رسانده     بس که به دنبالش گشتم و هیچ نیافتم 

حـتما هـمراه و «مـوازی» بـا خـونـدن کمپبل، سـؤاالی مـرحـله اول رو هـم حـل کن! این کار دو تـا مـزیت داره؛ اول اینکه بـا 
سـبک سـؤاال آشـنا میشی و کم کم یاد می گیری که چـه جـوری بـاید بـا سـؤاالی المپیاد مـواجـه شی و حـلشون کنی. دوم 
هـم اینکه می فهمی از چـه مـطالبی سـؤال میاد و چـه قـسمتایی رو بـاید بهـتر و عمیق تـر بـخونی و چـه چیزایی اهمیت 

چندانی ندارن؛ پس با حل سؤال کیفیت و بازده خوندنت هم بسیار باال میره! 
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سطح پیشرفته 
ُخـب! فـرض رو بـر این می ذاریم که کمپبل رو حـداقـل یک بـار خـونـدی و سـؤاالی مـرحـله اول رو هـم مـوازی بـا کمپبل حـل 
کردی. االن میشه گفت که می تونی وارد سطح پیشرفته شی! سطح پیشرفته رو می تونیم به ۲ پله (!) تقسیم کنیم: 

پله اول 
االن وقـتشه که یه سـری مـباحـث رو کامـل تـر و عمیق تـر بـخونی، یعنی از روی کتابـای تخصصی. این جـا یه لیست کامـل 

از این مباحث رو برات گذاشتیم: 

آب و pH ساختاربیوشمی
آمینواسید 

ساختار پپتید و پروتئین 
عملکرد پروتئین 

آنزیم 
اسید نوکلئیک 

تکنیک های کار با پروتئین و اسیدنوکلئیک 
قند 
لیپید

اصول بیوانرژتیک متابولیسم
گلیکولیز، کلوکونئوژنز و پنتوزفسفات 

چرخه اسیدسیتریک 
فسفریالسیون اکسیداتیو

ساختار و عملکرد غشا سلولی
اسکلت سلولی و ترافیک وزیکولی 

پیام رسانی 
چرخه سلولی، آپوپتوز و سرطان

توپولوژی DNA و ساختار کروموزوم مولکولی
 DNA همانندسازی، نوترکیبی و ترمیم

 RNA رونویسی و پردازش
ترجمه و انتقال پروتئین ها 

تنظیم بیان ژن 
مهندسی ژن



@ZistihaClub

w w w . z i s t i h a . i r

مندلیسم، تعمیم و استثنائات آن ژنتیک کالسیک
جنسیت 

پیوستگی و تعRن نقشه کروموزوم 
ژنتیک جمعیت

خواندن یک کتاب به سلیقه خودتان.تکامل

فیلوژنی سیستماتیک
سیستماتیک گیاهی

بافت های گیاهی آناتومی گیاهیساختار و عملکرد گیاهان
ریشه 
ساقه 
برگ 
گل 

دانه 
میوه

فتوسنتز فیزیولوژی گیاهی
پتانسیل آب و انتقال مواد در گیاه 

هورمون های گیاهی 
تغذیه گیاه

عصب و عضله ساختار و عملکرد جانوران
قلب و گردش خون 

تنفس (ریه) 
دفع مواد زاید (کلیه) 

گوارش 
غدد درون ریز و هورمون ها 

حواس

خواندن یک کتاب به سلیقه خودتان.اکولوژی

خواندن یک کتاب به سلیقه خودتان.رفتارشناسی
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نکته خیلی مـهم اینکه تـوی این پـله، هـر مـبحث رو فـقط از روی یک مـنبع بـخون و وقـتت رو بـا خـونـدن چـندین و چـند 
مـنبع بـرای یک مـبحث تـلف نکن؛ این جـوری وقـت کافی رو داری که بـتونی هـمه مـباحـث رو بـه صـورت تخصصی 

بخونی! 

و یادت بـاشـه بـه هـمون دلیالیی که قـبال هـم گفتیم، «مـوازی» بـا خـونـدن مـباحـث تخصصی سـؤاالی مـرحـله دوم رو هـم 
حل کنی. این حل سؤال خیلی مهمه! خیلی! مهمترینه. پس حتما یادت باشه و براش برنامه ریزی کن. 

پله دوم 
فـرض می کنیم که پـله اول رو رد کردی؛ این یعنی امید قـبولی مـرحـله دوم و مـدالی! کاری که االن بـاید بکنی چیه؟ 
آفرین! آره همینه که گفتی، باید نشونه رو ببری سمت طال! ’ُخب، چه جوری؟‘ کال تو عجله ایا! صبر کن، االن میگیم. 

 😄 یکی از کارایی که االن باید بکنی، افزایش تسلطه. برای تسلط بیشتر باید سه تا کار کنی: مرور و مرور و مرور!
در کنار مـرور، بهـتره بعضی از مـباحـث رو از روی یکی دو مـنبع دیگه هـم بـخونی. مـثالً اگـه قـلب رو از گـایتون خـونـدی، 
االن بـرو قـلب بـرن و لـوی رو هـم بـخون، خیلی خـوب گـفته قـلب رو! پیشنهاد می کنیم تـوی این پـله سـراغ یه سـری 
مـباحـث جـدید هـم بـری؛ مـثل آمـار زیستی، جـانـورشـناسی، بـافـت شـناسی، جنین شـناسی و نـوروسـاینس. الـبته! اصـالً نیاز 

نیست که این مباحث رو کامل مسلط باشی؛ در حد آشنایی کلی. 

یه نکته خیلی مـهم تـوی این پـله اینه که مـراقـب بـاشی خیلی درگیر مـطالـب خـارج از المپیاد نشی! این خیلی مـهمه، 
چـون ممکنه اون قـدر غـرق مـطالـب پیشرفـته و دانـشگاهی بشی که دیگه نـتونی بـا سـؤاالی المپیاد ارتـباط بـرقـرار کنی! 
بـرای این که این اتـفاق نیوفـته، تـوی این پـله کمتر بـخون و بیشتر سـؤال حـل کن؛ هیچ وقـت یادت نـره، المپیاد یعنی 
«هـنر حـل مـسألـه». ’چـه سـؤاالیی رو حـل کنم؟‘. چیزی که زیاده سـؤالـه! سـؤاالی آخـر فـصالی کتاب هـای تکست، 

سؤاالی جهانی، آزمون های مختلف و … . 
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سؤال دوم: از کجا بخونم؟ 

 😅 از کتاب دیگه! 
اینجا لیست کامـل کتابـایی که تـوی المپیاد بـه دردت می خـورن رو اوردیم، بـا اولـویت بـندی دقیق و حـساب کتاب شـده! 

اولویت کتاب ها توی چهار سطح A تا D تنظیم شده و برای اولویت بندی از معیارهای زیر استفاده کردیم: 
• اشتراک مطالب کتاب با مطالب حائز اهمیت در المپیاد 

• جامعیت مطالب 
• نحوه بیان مطالب 
• متن دقیق و علمی 

• کیفیت و تعداد سؤاالت با رویکرد المپیادی 
• کیفیت و درستی پاسخ های سؤاالت 

• کیفیت و جامعیت شکل های مورد استفاده 
• حجم مطالب (بیشتر به معنای بهتر نیست!) 

• مقایسه با سایر منابع موجود در همان مبحث 
• اهمیت مبحث 

• موجود بودن نسخه فارسی کتاب (تألیف یا ترجمه) 
کتابـای فـارسی و کتابـایی که تـرجـمه شـون مـوجـود هسـت رو بـه فـارسی نـوشـتیم، بقیه کتاب هـا (یعنی کتابـایی که هـنوز 

ترجمه نشدن) رو به انگلیسی. 

کتاب جامع المپیاد زیست شناسی ـ بررسی موضوعی سؤاالت Aمنابع سؤال
مرحله اول

A کتاب جامع المپیاد زیست شناسی ـ بررسی موضوعی سؤاالت
مرحله دوم

Bالمپیادهای جهانی زیست شناسی

Cالمپیادهای زیست شناسی ایران

Cالمپیادهای زیست شناسی کانادا

کمپبلAزیست شناسی عمومی

Bسولومون

CLife
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CRaven

اصول بیوشیمی لنینجرAبیوشیمی

Aبیوشیمی استرایر

CFundamentals of Biochemistry (VOET)

Dمبانی کنترل متابولیسم

DBiochemistry (VOET)

مبانی زیست شناسی سلولی آلبرتسAسلولی و مولکولی

A(امیری) زیست شناسی سلولی و مولکولی

Bزیست شناسی مولکولی ویور

BMolecular Biology of the Cell, the Problems Book

Cسلولی مولکولی لودیش

DMolecular Biology of the Cell (Alberts)

DLewin’s GENES XI

ژنتیک از دیدگاه حل مسأله (ساسان امینی)Aژنتیک

A(رضا شاه نظر نژادخالصی) ژنتیک کالسیک

B(ولنیتز) مفاهیم و مسائل ژنتیک

B(گریفیث) مقدمه ای بر آنالیز ژنتیک

C(استانسفیلد) اصول و مسائل ژنتیک

DBenjamin

Di Genetics

 CThe Selfish Geneتکامل

Cتکامل و رفتار انسان

D(ویلسون) سوسیوبیولوژی
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سیستماتیک گیاهی (سیمپسون)Aسیستماتیک

زیست شناسی گیاهی ریونAساختار و عملکرد گیاهان

Aفیزیولوژی گیاهی تایز و زایگر

Aزیست شناسی گیاهی رست و باربور

B(مجید علی نوری) گیاه شناسی

B(الهه علوی) زیست شناسی گیاهی

B(فیروزه چلپیان) ریخت شناسی و تشریح گیاهی

B(فیروزه چلپیان) زیست شناسی گیاهی

B(محمدصادق پورجعفری) الفبای گیاهی

C(فاطمه مقدس، نسترن مقبولی) ساختار تشریحی گیاهان

DPlant Structure and Development (Beck)

فیزیولوژی پزشکی گایتونAساختار و عملکرد جانوران

Aچکیده فیزیولوژی پزشکی گایتون

B(مویز) مبانی فیزیولوژی جانوری

Bفیزیولوژی برن و لوی

Bفیزیولوژی پزشکی گانونگ

B(محمدحسین پورنبی، کوشا پایداری) اصول و مبانی فیزیولوژی

BAnimal Physiology (Eckert)

DMedical Physiology (Boron)

DAnatomy & Physiology (Saladin)

بوم شناسی (کرام الدینی)Aاکولوژی

B(کوشا پایداری) الفبای اکولوژی

CIntroduction to Population Ecology (Rockwood)
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CEssentials of Ecology (Begon)

DEcology (Begon)

DEcology (Krebs)

DA Primer of Ecology with R

مقدمه ای بر اکولوژی رفتارAرفتارشناسی

A(کرام الدینی) رفتارشناسی

مبانی آمار زیستیAآمار زیستی

DFundamentals of Biostatistics (Rosner)

DBiostatistical Analysis (Jerrold)

DBiostatistics and Epidemiology (Wassertheil)

DBiostatistics (Daniel)

جانورشناسی هیکمنCجانورشناسی

DInvertebrates (Brusca)

DInvertebrate Zoology (Ruppert)

DZoology (Miller)

بافت شناسی پایه جانکوئیراDبافت شناسی

جنین شناسی پزشکی النگمنDجنین شناسی

DPrinciples of Neural Science (Kandel)نوروساینس
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سؤال سوم: از کجا بخرم؟ 

�� ، فسـت بـوک fastbook.ir)، هـر کدومـو می خـوای سـفارش  لـپ تـاپـو بـر می داری، می ری فسـت بـوک (فیس بـوک نـه 
می دی، سریع برات پست می کنن. pdf سؤاال و کتابا رو هم که از آرشیو زیستی ها دانلود می کنی. به همین راحتی!
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