
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 آزمون مرحله 7
 تغذیهعلوم رشته 

 87دکتزی تخصصی 
 



  هزحله آسهون  6

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آسهون اول  

8/98/86 

 آسهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

6/09/86 

 آسهون سوم

4/00/86 

 آسهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/01/86 

 آسهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/86 

آسهون 

 ششن

12/0/87 

آسهون 

 هفتن

5/1/87 

 

 تغذیه

 بخش ايل:

 :7102کزايس

-2ّضن ٍ جزة، اًتقبل ٍ دفع هَاد هغزی -1

التْبة ٍ پبتَفیضیَلَطی ثیوبسی ّبی -3اًشطی 

تغزیِ طًَهیک -5آًبلیض سطین غزایی -4هضهي 

-7آة ٍ الکتشٍلیت ٍ تعبدل اػیذ ٍ ثبص -6ای 

-8اسصیبثی ثیَؿیویبیی، فیضیکی ٍ عولکشدی 

 تذاخل غزا ٍ داسٍ

ثشسػی -11هحیطی: فشد دس جبهعِ -سفتبسی-9

تحَیل -11اجوبلی تـخیص ٍ هذاخلِ تغزیِ ای 

غزا ٍ هَاد هغزی: سٌّوَدّبی سطین غزایی، 

 فشٌّگیاػتبًذاسدّبی تغزیِ ای، ٍ کفبیت 

 :7102مذرن

کشثَّیذسات ّب -2پشٍتئیٌْب ٍ اػیذّبی آهیٌِ -1

آة -6اًشطی -5چشثی ّب -4فیجشّبی غزایی -3

ػبیش -9ٍیتبهیي ّب -8هیٌشال ّب -7ٍ الکتشٍلیتْب 

عالئن کوجَد ٍ هؼوَهیت -11تشکیجبت هغزی 

 هَاد هغزی

 

 بخش ديم:

 :7102کزايس

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: -1

ل ٍ طت یکپبسچِ ٍ هکو

-2هکول یبسی تغزیِ ای 

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: 

آهَصؽ -3حوبیت تغزیِ ای 

-4ٍ هـبٍسُ: تغییش سفتبسی 

تغزیِ دس دٍساى ثبسداسی ٍ 

تغزیِ دس دٍساى -5ؿیشدّی 

تغزیِ دس -6ؿیشخَاسگی 

تغزیِ دس -7دٍساى کَدکی 

تغزیِ دس -8دٍساى ًَجَاًی 

تغزیِ دس -9دٍساى ثضسگؼبلی 

 دٍساى ػبلوٌذی

 :2113سى هذ

تغزیِ دس دٍساى ّبی -1

 صًذگی

 

 %05جامع 
 اول مطالب

 بخش سًم:

 :7102کزايس

تغزیِ دس کٌتشل ٍصى -1

تغزیِ دس اختالالت -2

تغزیِ دس -3خَسدى 

فعبلیت فیضیکی ٍ 

-4عولکشد ٍسصؿی 

تغزیِ ٍ ػالهت اػتخَاى 

تغزیِ ثشای ػالهت -5

 دّبى ٍ دًذاى

 :7102مذرن 

-چبقی-2تشکیت ثذى -1

-چبقی-3اپیذهیَلَطی 

پیبهذّبی -4کٌتشل 

پیبهذّبی -5گشػٌگی 

هتبثَلیکی هحذٍدیت 

 کبلشی

 

 بخش چهارم:

 :7102ي مذرن  7102کزايس

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای ٍاکٌؾ ّبی ًبهطلَة ثِ غزا: -1

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای -2آلشطی ّب ٍ عذم تحول ّب 

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای -3اختالالت دػتگبُ گَاسؽ فَقبًی 

دسهبى پشؿکی تغزیِ -4ثشای اختالالت دػتگبُ گَاسؽ تحتبًی 

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای -5ای ثشای اختالالت کجذ ٍ پبًکشاع 

دسهبى -6ثشای دیبثت هلیتَع، ّیپَگالیؼوی ثب هٌـب غیش دیبثتی 

پشؿکی تغزیِ ای ثشای اختالالت تیشٍئیذ، آدسًبل ٍ ػبیش 

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای کن -7 اختالالت اًذٍکشیي

 خًَی

دسهبى -9دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی ّبی قلجی -8

دسهبى پشؿکی -11پشؿکی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی ّبی سیَی 

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای -11تغزیِ ای ثشای اختالالت کلیَی 

دسهبى پشؿکی -12ثشای پیـگیشی، دسهبى ٍ ثقب دس ػشطبى 

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای -13ٍ ایذص  HIV تغزیِ ای ثشای

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی -14هشاقجت ٍیظُ 

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای اختالالت عصجی -15سٍهبتیک 

 دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای اختالالت سٍاًی ٍ ؿٌبختی-16

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای ًَصاداى ثب ٍصى پبییي ٌّگبم -17

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای اختالالت -18 (LBW)تَلذ

دسهبى پشؿکی تغزیِ ای ثشای ًبتَاًی -19هتبثَلیکی طًتیکی 

 ّبی تکبهلی ٍ رٌّی
 

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 
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 عضلِ ػلَل ،  فیزیولوژی
، ػلَل ّبی  قلت ٍ گشدؽ خَى

 خًَی ، کلیِ

 %05جامع 
 اول مطالب

 َاسؽگغذد ،  تٌفغ ، اعصبة
 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اػیذ ٍ ثبص، ػبختوبى اػیذّبی  phآة ٍ 

آهیٌِ ٍ پشٍتئیي ّب، هتبثَلیؼن اػیذ ّبی آهیٌِ ٍ 

 پشٍتئیي ّب، آًضین ّب، ػبختوبى ٍ هتبثَلیؼن ّن

 

ػبختوبى کشثَّیذسات ّب، 

هتبثَلیؼن کشثَّیذسات ّب، 

ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی، 

 ثیَاًشطتیک

 

 %05جامع 
 مطالباول 

ػبختوبى لیپیذ ّب ٍ غـبّبی 

صیؼتی، هتبثَلیؼن لیپیذ ّب، 

َّسهَى ّب ٍ هؼیشّبی 

 اًتقبل پیبم

ػبختوبى اػیذّبی ًَکلئیک، هتبثَلیؼن اػیذّبی ًَکلئیک، ثیَلَطی 

هَلکَلی، ثیَؿیوی ػشطبى، سٍؽ ّبی ثیَؿیوی ٍ ثیَلَطی هَلکَلی، 

 ثیَؿیوی ثبلیٌی

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

استعذاد 

 تحصیلی
 هْبست اػتذالل هٌطقی هْبست دسک هطلت

 %51جبهع 

 اٍل هطبلت
 % 111جبهع  % 111جبهع  هْبست ّبی کوی هْبستْبی تحلیلی


