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  )درصد از دروس اصلی 50مطالعه (آزمون هاي تابستانی رایگان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  نام درس

  

  )اول مطالب%25(آزمون اول  

24/05/93 

  )دوم مطالب%25(آزمون دوم  

21/06/93 

  آزمون سوم

11/07/93 

  

  تغذیه

، شامل هضم و جذب (تغذیه اساسی 

پروتئین، کربوهیدارت ها،  ،انرژي 

فیبرها چربی و کلسترول،  مواد 

ها، ویتامینمعدنی، ویتامین ها، شبه

  )آب و الکترولیت ها

نوزادي، کودکی، ، بارداري شامل(هاي زندگی تغذیه در دوران

هاي نوجوانی، بزرگسالی و سالمندي، تغذیه در جامعه، راهنمایی

- اي، ژنومیک تغذیهفرآیند مراقبت تغذیه  مربوط به طراحی رژیم،

، تداخل داده هاي آزمایشگاهیاي، داده هاي کلینیکی و رژیمی، 

  ايغذا و دارو، تشخیص و مداخله تغذیه اي، مکمل یاري تغذیه

حمایت سجم، مشاوره براي تغییر،ومراقبت من

  )پارانترال و انترال اي تغذیه

  

  

 %50جامع 

  

آب و الکترولیت، ساختمان    بیوشیمی

 ،ها  اسیدهاي آمینه و پروتئین

  ، آنزیمدارمتابولیسم ترکیبات ارت

 متابولیسم قند،زنجیره تنفسی،ساختمان قند ها

  تغذیهها، ویتامینزیستی، ها،بیوانرژتیک،اکسیداسیون

  

 %50جامع 

  

  زبان

  1- اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی  

  2- اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط  

  

 %50جامع 
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  مرحله آزمون پاییز و زمستان 6

  

  نام درس

  

  )اول مطالب%25(آزمون اول  

02/08/93 

  )دوم مطالب%25(آزمون دوم  

07/09/93 

آزمون 

  سوم

05/10/

93 

  )سوم مطالب%25(آزمون چهارم  

03/11/93 

 چهارم%25(آزمون پنجم 

  )مطالب

01/12/93 

آزمون 

  ششم

22/12

/93 

  

  تغذیه

، شامل هضم و جذب (تغذیه اساسی 

پروتئین، کربوهیدارت ها،  ،انرژي 

فیبرها چربی و کلسترول،  مواد 

، هاویتامینشبهمعدنی، ویتامین ها، 

  )آب و الکترولیت ها

، نوزادي، کودکی، بارداري شامل(زندگی هاي تغذیه در دوران

هاي ، راهنماییتغذیه در جامعه، ، بزرگسالی و سالمندينوجوانی

، ژنومیک ايفرآیند مراقبت تغذیه  مربوط به طراحی رژیم،

، داده هاي آزمایشگاهی، اي، داده هاي کلینیکی و رژیمیتغذیه

 ، مکمل یاريتداخل غذا و دارو، تشخیص و مداخله تغذیه اي

حمایت مشاوره براي تغییر، ومراقبت منسجم،  ايتغذیه

  )پارانترال و انترال اي تغذیه

  

  

  %50جامع 

شامل ( تغذیه براي سالمتی و تناسب اندام 

تغذیه براي اختالالت خوردن  کنترل وزن ،

، تغذیه تغذیه در فعالیت هاي ورزشی   ،

براي سالمت استخوان ، تغذیه براي 

رژیم درمانی  ،)و دندان  سالمت دهان

آلرژي ،  عدم تحمل غذایی ،  هايبخش(

نارسایی   ، پرفشاري خون،  بیماري قلبی

، اختالالت عصبی،  کلیويقلبی ، ریوي ، 

  )شرایط روانی

گوارش  شامل(  رژیم درمانی

، کبد ، صفرا و  فوقانی و تحتانی

، سرطان ،  ، آنمی دیابت پانکراس ،

 ایدز ، استرس متابولیک ، بیماري

اختالالت  LBWروماتیسمی ، 

ژنتیکی ، ناتوانی در   متابولیسمی

  ، تیروئید)رشد 

  

جامع 

50%  

  دوم

  

  فیزیولوژي

    ، سلول هاي خونی ، کلیه قلب و گردش خون  عضله ، و غشاسلول 

  

 %50جامع 

    وارشگ، غدد  تنفس ، اعصاب

جامع 

50%  

 دوم

 ساختمان  آب و الکترولیت،  بیوشیمی

 ،ها  آمینه و پروتئین هاياسید

  ، آنزیمدارترکیبات ارت متابولیسم

 متابولیسم قند،زنجیره تنفسی،ساختمان قند ها

  تغذیهها، ویتامینزیستی، ها،بیوانرژتیک،اکسیداسیون

  

 %50جامع 

، ساختمان چربی ، متابولیسم هورمون 

  چربی

اسید هاي نوکلئیک ، متابولیسم 

، همانند سازي ،اسید هاي نوکلئیک 

  رونویسی ، ترجمه

  

  

جامع 

50%  

 دوم

  

  زبان

  1- اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی  

  2- اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط  

  

 %50جامع 

  3-اینتر اکشن

  تافل

Develophng- سطح پیشرفته  

ESM1-ESM2    

جامع 

50%  

 دوم
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 مرحله آزمون بهاره 4

        

شود میمطرح  در آزمون اول تا ششم سواالت درس تغذیه فقط از کتاب تغذیه کراوس ریزي گروه آموزشی نخبگان بنابر سیاست و برنامه :نکته مهم 

 . گرددآزمون هفتم تا دهم از هر دو کتاب کراوس و مدرن سوال طرح میو از

 3232543- الهیجان    3238002-رشت     66902038و   66902061 -تهران:        مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان

  نام درس

  

  آزمون هفتم

28/01/94 

  آزمون هشتم

25/02/94 

  آزمون نهم

08/03/94  

  آزمون دهم

15/03/94 

  

  تغذیه

پروتئین، کربوهیدارت ها، فیبرها چربی و کلسترول،  مواد  ،انرژي، تغذیه اساسی شامل هضم و جذب

  ، آب و الکترولیت ها)مدرن( دیگر ترکیبات مغذي  ها،شبه ویتامین معدنی، ویتامین ها،

) ، نوزادي ، کودکی ، نوجوانی ، بزرگسالی و سالمندي بارداري شامل(تغذیه در دوران هاي زندگی 

ژنومیک تغذیه  ، فرآیند مراقبت تغذیه اي  راهنمایی هاي مربوط به طراحی رژیم ، ،تغذیه در جامعه

، تداخل غذا و دارو ، تشخیص و مداخله  داده هاي آزمایشگاهیاي ، داده هاي کلینیکی و رژیمی ، 

حمایت ومراقبت منسجم،مشاوره براي تغییر، يتغذیه اي ، مکمل یاري تغذیه ا

  ).مدرن(هاي مواد مغذي ، کمبود و مسمومیت)مدرن(ترکیب بدن ، پارانترال و انترال اي تغذیه

  )مدرن(انرژي  -، سوء تغذیه پروتئین)مدرن(چاقی 

تغذیه   تغذیه براي اختالالت خوردن ، کنترل وزن ،شامل ( تغذیه براي سالمتی و تناسب اندام 

 ،)و دندان  ، تغذیه براي سالمت استخوان ، تغذیه براي سالمت دهاندر فعالیت هاي ورزشی 

نارسایی قلبی   ، پرفشاري خون،  بیماري قلبیشامل آلرژي ،  عدم تحمل غذایی ، (رژیم درمانی 

  )، اختالالت عصبی، شرایط روانی کلیوي، ریوي ، 

،  ، آنمی دیابت ، کبد ، صفرا و پانکراس ، انیگوارش فوقانی و تحت شامل(  رژیم درمانی

ژنتیکی ،   اختالالت متابولیسمی LBWسرطان ، ایدز ، استرس متابولیک ، بیماري روماتیسمی ، 

  ، تیروئید)ناتوانی در رشد 

 % 100جامع  % 100جامع 

  

  فیزیولوژي

  عضلهسلول و غشا، 

  ، سلول هاي خونی ، کلیه قلب و گردش خون

  تنفس ، اعصاب

 وارشگغدد ، 

 % 100جامع  % 100جامع 

  ، آنزیمپروتئین لیسممتابو ،ها  آمینه و پروتئین هاياسیدساختمان آب و الکترولیت،   بیوشیمی

  تغذیهها، ویتامینزیستی، ها،بیوانرژتیک،اکسیداسیون متابولیسم قند،زنجیره تنفسی،ساختمان قند ها

  ، ساختمان چربی ، متابولیسم چربیهورمون 

  رونویسی ، ترجمه، همانند سازي ،اسید هاي نوکلئیک ، متابولیسم اسید هاي نوکلئیک 

 

 % 100جامع  % 100جامع 

  

  زبان

  

  1-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

  2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

  

  ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 100جامع  % 100جامع 


