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 هزحله آسهوى پاییش و سهستاى  5

 نام درس

 

 مطالب( %اول52)آسهوى اول  

7/00/00 

 آسهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

5/10/00 

 آسهوى سوم

3/11/00 

 آسهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

1/12/00 

 آسهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/12/00 

 

 تغذیه

 بخش اول:

 :0202 کراوس

 دفذ   ٍ جذز   ّضن،: افتیدس: اٍل فصل

: افتیدس: دٍم فصل-یهغز هَاد یگَاسض

 تیالکتشٍل آ ،: یٌیبال: سَم فصل-یاًشط

: افذت یدس: چْاسم فصل-باص-ذیاس تعادل ٍ

 ٍ غذذزا بذذا هذذشت   ی خچذذِیتاس یابیذذاسص

 یابیذذاسص: یٌیبذذال: پذذٌ ن فصذذل-ِیذذتغز

 فصذل -یعولکشد ٍ یکیضیف ،ییایویَضیب

: ّفذتن  فصذل -یا ِیذ تغز کیًَهط: ضطن

-هذضهي  یواسیب یَلَطیضیپاتَف ٍ التْا 

 – یسفتذذاس یّذذاجٌ ذذِ: ّطذذتن فصذذل

 جاهعِ دس فشد: یطیهح

 

 :مذرن

-2پزٍتئیٌهب ٍ اسیدهبی آهیٌه -1

چزثی -4فیجزهبی غذایی -3کزثَهیدرات هب 

هیٌزال هب -7آة ٍ الکتزٍلیتهب -6اًزصی -5هب 

-11سبیز تزکیجبت هغذی -9ٍیتبهیي هب -8

 عالئن کوجَد ٍ هسوَهیت هَاد هغذی

 بخش دوم:

 :0202 کراوس

 ٍ صیتطذذخ بذذش یهذذشٍس: ًْذذن فصذذل

:  دّذذن فصذذل-یا ِیذذتغز ی هذاخلذذِ

 نیذ سط نیتٌظ: یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ

 فصذذل-یفشٌّگذذ هالحظذذا  بذذا ییغذذزا

 هذَاد : یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ: اصدّنی

ِ ی یّذا  هشاق ت ٍ فعال ستیص -کپاسچذ

 هذذَاد ٍ غذذزا لیذذتحَ: دٍاصدّذذن فصذذل

-یا ِیذ تغز تیذ حوا یّا سٍش: یهغز

 شییتغ: هطاٍسُ ٍ آهَصش: ضدّنیس فصل

 یباسداس دس ِیتغز: چْاسدّن فصل-سفتاس

 دس ِیذذتغز: پذذاًضدّن فصذذل-یشدّیضذذ ٍ

: ضذذاًضدّن فصذذل-یشخَاسگیضذذ دٍساى

: ّفذذّن  فصل-یکَدک دٍساى دس ِیتغز

: ّ ذّن فصل-یًَجَاً دٍساى دس ِیتغز

: ًذذَصدّن فصذذل-یبضسگسذذال دس ِیذذتغز

 یسالوٌذ دس ِیتغز

 :هدرى 

 تغذیه در دٍراى هبی سًدگی-1

 %05جامع 
 اول مطالب

 بخش سوم:

 :0202 کراوس

فصل بیسذت  -فصل بیستن. تغزیِ دس هذیشیت ٍصى

فصذذل بیسذذت ٍ دٍم: -ٍ یکذذن: اخذذتالو  خذذَسدى

فصل بیسذت ٍ  -تغزیِ دس ٍسصش ٍ عولکشد ٍسصضی

فصذل بیسذت ٍ   -سَم: تغزیِ ٍ سذالهت اسذتخَاى  

 چْاسم: تغزیِ بشای سالهت دّاى ٍ دًذاى

 :مذرن

کٌتزل -چبقی-3اپیدهیَلَصی -چبقی-2تزکیت ثدى -1

پیبهدهبی هتبثَلیکی -5بی گزسٌگی پیبهده-4

 هحدٍدیت کبلزی

 آنذراستنذینگ:

-سذالن  ییغذزا  نیذ سط کیذ  یضیس بشًاهِ: اٍل فصل

ِ  ، قٌذّا: ّا ذسا یکشبَّ: دٍم فصل  ٍ ّذا  ًطاسذت

 ، ذّایشیسذ یگل یتذش : ذّایذ پیل: سذَم  فصذل -افیال

: چْذذذاسم فصذذذل-ّذذذا اسذذذتشٍل ٍ ذّایپیفسذذذفَل

 ٍ یاًذشط  تعذادل : پذٌ ن  فصذل -یاًذشط  سنیهتابَل

 ٍصى اضافِ: ٍصى تیشیهذ: ضطن فصل-بذى بیتشک

 یّذا  يیتذاه یٍ: ّفتن فصل-ٍصى کو َد ٍ یچاق ،

-C يیتذذاهیٍ ٍ B یّذذا يیتذذاهیٍ: آ  دس هحلذذَل

 بخش چهارم:

 :و مذرن 0202کراوس 

 یبذذشا یدسهذذاً ِیذذتغز: پذذٌ ن ٍ سذذتیب فصذذل

ِ  یجذاً   یّا ٍاکٌص  عذذم  ٍ ّذا  یآلذشط : غذزا  بذ

 یدسهذاً  ِیذ تغز: ضطذن  ٍ سذت یب فصل-ّا تحول

-یفَقذاً  گَاسش دستگاُ اختالو  یبشا یپضضک

 یبشا یپضضک یدسهاً ِیتغز: ّفتن ٍ ستیب فصل

 ٍ ستیب فصل-یتحتاً گَاسش دستگاُ اختالو 

-یک ذذذ اخذذتالو  دس یدسهذذاً نیذذسط: ّطذذتن

 دسهذاى : ًْن ٍ ستیب فصل-کیپاًکشات ٍ یصفشاٍ

 افذت  ٍ يیشیضذ  ابذت ید یبشا یپضضک ٍ یاِ یتغز

: ام یسذ  فصذل -یابتیذ د شیذ غ هٌطاء با خَى قٌذ

 ذ،یذ شٍئیت اخذتالو   یبشا یپضضک یدسهاً ِیتغز

 ٍ یسذ  فصذل -يیاًذٍکش هطکال  شیسا ٍ آدسًال

ًَ  کذن  یبشا یپضضک یا ِیتغز دسهاى: کنی -یخذ

 یبذشا  یپضضک یا ِیتغز دسهاى: دٍم ٍ یس فصل

: سذَم  ٍ یسذ  فصذل -یعشٍقذ  یقل  یّا ی واسیب

-یَیذ س یّا یواسیب یبشا یپضضک یدسهاً ِیتغز

 یوذاس یب دس یدسهذاً  ِیذ تغز: چْاسم ٍ یس فصل

 دس یدسهذاً  نیذ سط: پذٌ ن  ٍ یس فصل-ِیکل یّا

 ٍ یسذ  فصذل -بقذا  ٍ دسهذاى  ،یشیطگیپ. سشطاى
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 ، A: یچشبذ  دس هحلَل یّا يیتاهیٍ: ّطتن فصل

D ، E ٍ K-عوذذُ  یهعذذً  هَاد ٍ آ : ًْن فصل-

: اصدّنیذ  فصذل -ا یذ کو یهعذذً  هَاد: دّن فصل

 ٍ یهغذذز هذذَاد ، یبذذذً تیذذفعال: اًذذذام تٌاسذذب

ِ  ِیذ تغز: دٍاصدّذن  فصذل -بذى با یساصگاس  چشخذ

 ِیتغز: ضدّنیس فصل-یشدّیض ٍ یباسداس: یصًذگ

 فصذل -یًَجَاً ٍ یکَدک ، یًَصاد: یصًذگ چشخِ

 ٍ یبضسگسذذال: یصًذذذگ چشخذذِ ِیذذتغز: چْذذاسدّن

 فصذل -یسالهت ٍ نیسط: پاًضدّن فصل-بعذ یسالْا

 غذزا  هَسد دس کٌٌذُ هصشف یّا یًگشاً: ضاًضدّن

 سذت یص  یهحذ  ٍ یگشسذٌگ : ّفذذّن  فصل-آ  ٍ

  (2102 کشاٍع)یهغز هَاد ّ ذّن: فصل-یجْاً

 یس فصل-HIV ٍ AIDS دس یدسهاً نیسط: ضطن

 یّا دسهشاق ت یاِ یتغز یپضضک دسهاى: ّفتن ٍ

 یپضضذک  ِیذ تغز دسهاى: ّطتن ٍ یس فصل-ظُیٍ

-یعضذالً  یاسذکلت  ٍ یسذو یسٍهات یواسیب یبشا

 یبذشا  یپضضذک  ی ِیتغز دسهاى: ًْن ٍ یس فصل

 ِیذ تغز دسهذاى : ام چْذل  فصل-یعص  اختالو 

-یضذٌاخت  اخذتالو   ٍ یسٍاًپضضذک  دس یپضضذک 

 یبذشا  یپضضذک  ِیذ تغز دسهاى: کنی ٍ چْل فصل

 ِیتغز دسهاى: دٍم ٍ چْل فصل-ٍصى کن ًَصاداى

 فصذل -یکیطًت کیهتابَل اختالو  یبشا یپضضک

 یّذا  یًذاتَاً  دس یدسهذاً  ِیذ تغز: سذَم  ٍ چْل

 یسضذ ٍ یرٌّ

 

 عضله سلَل ٍ غشب،  فیزیولوژی
، سلَل هبی خًَی ،  قلت ٍ گزدش خَى

 کلیه
 %05جامع 

 اول مالب
 َارشگغدد،  تٌفس ، اعصبة

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبس، سبختوبى اسیدهبی  phآة ٍ 

آهیٌه ٍ پزٍتئیي هب، هتبثَلیسن اسید هبی آهیٌه ٍ 

 پزٍتئیي هب، آًشین هب، سبختوبى ٍ هتبثَلیسن هن

 

سبختوبى کزثَهیدرات هب، هتبثَلیسن 

کزثَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد هعدًی، 

 ثیَاًزصتیک

 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

غشبهبی سیستی، هتبثَلیسن لیپید هب، سبختوبى لیپید هب ٍ 

 هَرهَى هب ٍ هسیزهبی اًتقبل پیبم

سبختوبى اسیدهبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیدهبی 

ًَکلئیک، ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی سزطبى، رٍش هبی 

 ثیَشیوی ٍ ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی

 

 

 زبان

 0-ایٌتش اکطي

Developing-سطح هقذهاتی 

 2-ایٌتش اکطي

Developing- سطح هتَس 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 
ESM1-ESM2 
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 هزحله آسهوى بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

13/1/1400 

 ٪ اول(02 جامع )آزمون هفتم

27/1/1400 

 ٪ دوم(02 جامع)آزمون هشتم

10/2/1400 

 آزمون نهم

17/2/1400 

 آزمون دهم

24/2/1400 

 

 تغذیه

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 

 بخش اول:

 :0202 کراوس

: دٍم فصل-یهغز هَاد یگَاسض دف  ٍ جز  ّضن،: افتیدس: اٍل فصل

-بذاص -ذیاسذ  تعادل ٍ تیالکتشٍل آ ،: یٌیبال: سَم فصل-یاًشط: افتیدس

 فصل-ِیتغز ٍ غزا با هشت   ی خچِیتاس یابیاسص: افتیدس: چْاسم فصل

: ضطذن  فصذل -یعولکشد ٍ یکیضیف ،ییایویَضیب یابیاسص: یٌیبال: پٌ ن

-هضهي یواسیب یَلَطیضیپاتَف ٍ التْا : ّفتن فصل-یا ِیتغز کیًَهط

 جاهعِ دس فشد: یطیهح – یسفتاس یّاجٌ ِ: ّطتن فصل

 

 :مذرن

چزثی -4فیجزهبی غذایی -3کزثَهیدرات هب -2پزٍتئیٌهب ٍ اسیدهبی آهیٌه -1

سبیز تزکیجبت -9ٍیتبهیي هب -8هیٌزال هب -7الکتزٍلیتهب آة ٍ -6اًزصی -5هب 

 عالئن کوجَد ٍ هسوَهیت هَاد هغذی-11هغذی 

 بخش دوم:

 :0202 کراوس

ِ  ٍ صیتطخ بش یهشٍس: ًْن فصل :  دّذن  فصذل -یا ِیذ تغز ی هذاخلذ

-یفشٌّگذ  هالحظذا   با ییغزا نیسط نیتٌظ: یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ

 هشاق ذت  ٍ فعذال  سذت یص هَاد: یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ: اصدّنی فصل

 یّذا  سٍش: یهغذز  هذَاد  ٍ غذزا  لیتحَ: دٍاصدّن فصل-کپاسچِی یّا

 بخش سوم:

 :0202 کراوس

-فصل بیست ٍ یکذن: اخذتالو  خذَسدى   -فصل بیستن. تغزیِ دس هذیشیت ٍصى

فصذل بیسذت ٍ سذَم:    -فصل بیست ٍ دٍم: تغزیِ دس ٍسصش ٍ عولکشد ٍسصضذی 

ٍ فصل بیست ٍ چْاسم: تغزیِ بشای سذالهت دّذاى   -تغزیِ ٍ سالهت استخَاى

 دًذاى

 :مذرن

-5پیبهدهبی گزسٌگی -4کٌتزل -چبقی-3اپیدهیَلَصی -چبقی-2تزکیت ثدى -1

 پیبهدهبی هتبثَلیکی هحدٍدیت کبلزی

 آندراستندینگ:

: ّا ذسا یکشبَّ: دٍم فصل-سالن ییغزا نیسط کی یضیس بشًاهِ: اٍل فصل

 ، ذّایشیسیگل یتش: ذّایپیل: سَم فصل-افیال ٍ ّا ًطاستِ ، قٌذّا

 تعادل: پٌ ن فصل-یاًشط سنیهتابَل: چْاسم فصل-ّا استشٍل ٍ ذّایپیفسفَل

 کو َد ٍ یچاق ، ٍصى اضافِ: ٍصى تیشیهذ: ضطن فصل-بذى بیتشک ٍ یاًشط

-C يیتاهیٍ ٍ B یّا يیتاهیٍ: آ  دس هحلَل یّا يیتاهیٍ: ّفتن فصل-ٍصى

 ٍ آ : ًْن فصل-A ، D ، E ٍ K: یچشب دس هحلَل یّا يیتاهیٍ: ّطتن فصل

: اًذام تٌاسب: اصدّنی فصل-ا یکو یهعذً هَاد: دّن فصل-عوذُ یهعذً هَاد

 چشخِ ِیتغز: دٍاصدّن فصل-بذى با یساصگاس ٍ یهغز هَاد ، یبذً تیفعال

 ، یًَصاد: یصًذگ چشخِ ِیتغز: ضدّنیس فصل-یشدّیض ٍ یباسداس: یصًذگ

 یسالْا ٍ یبضسگسال: یصًذگ چشخِ ِیتغز: چْاسدّن فصل-یًَجَاً ٍ یکَدک

 کٌٌذُ هصشف یّا یًگشاً: ضاًضدّن فصل-یسالهت ٍ نیسط: پاًضدّن فصل-بعذ

 % 055جامع  % 055جامع 
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 فصل-سفتاس شییتغ: هطاٍسُ ٍ آهَصش: ضدّنیس فصل-یا ِیتغز تیحوا

 دس ِیذ تغز: پذاًضدّن  فصذل -یشدّیضذ  ٍ یبذاسداس  دس ِیتغز: چْاسدّن

 فصذل -یکذَدک  دٍساى دس ِیذ تغز: ضذاًضدّن  فصذل -یشخَاسگیض دٍساى

-یبضسگسذال  دس ِیتغز: ّ ذّن فصل-یًَجَاً دٍساى دس ِیتغز: ّفذّن

 یسالوٌذ دس ِیتغز: ًَصدّن فصل

 :هدرى

 تغذیه در دٍراى هبی سًدگی-1

 فصل-یجْاً ستیص  یهح ٍ یگشسٌگ: ّفذّن فصل-آ  ٍ غزا هَسد دس

 (2102 کشاٍع)یهغز هَاد ّ ذّن:

 بخش چهارم:

 :و مذرن 0202 کراوس

 ٍ ّا یآلشط: غزا بِ یجاً  یّا ٍاکٌص یبشا یدسهاً ِیتغز: پٌ ن ٍ ستیب فصل

 اخذتالو   یبذشا  یپضضذک  یدسهذاً  ِیذ تغز: ضطن ٍ ستیب فصل-ّا تحول عذم

 یبذشا  یپضضذک  یدسهذاً  ِیذ تغز: ّفذتن  ٍ سذت یب فصل-یفَقاً گَاسش دستگاُ

 دس یدسهذاً  نیذ سط: ّطذتن  ٍ سذت یب فصذل -یتحتذاً  گَاسش دستگاُ اختالو 

 ٍ یاِ یذ تغز دسهذاى : ًْن ٍ ستیب فصل-کیپاًکشات ٍ یصفشاٍ-یک ذ اختالو 

: ام یس فصل-یابتید شیغ هٌطاء با خَى قٌذ افت ٍ يیشیض ابتید یبشا یپضضک

 هطذکال   شیسذا  ٍ آدسًذال  ذ،یذ شٍئیت اخذتالو   یبذشا  یپضضذک  یدسهذاً  ِیتغز

 یس فصل-یخًَ کن یبشا یپضضک یا ِیتغز دسهاى: کنی ٍ یس فصل-يیاًذٍکش

 ٍ یسذ  فصذل -یعشٍق یقل  یّا ی واسیب یبشا یپضضک یا ِیتغز دسهاى: دٍم ٍ

: چْذاسم  ٍ یسذ  فصذل -یَیذ س یّذا  یوذاس یب یبشا یپضضک یدسهاً ِیتغز: سَم

 دس یدسهذاً  نیذ سط: پذٌ ن  ٍ یسذ  فصذل -ِیذ کل یّذا  یواسیب دس یدسهاً ِیتغز

 ٍ HIV دس یدسهذاً  نیذ سط: ضطذن  ٍ یس فصل-بقا ٍ دسهاى ،یشیطگیپ. سشطاى

AIDS-فصذل -ظُیذ ٍ یّا دسهشاق ت یاِ یتغز یپضضک دسهاى: ّفتن ٍ یس فصل 

 یاسذکلت  ٍ یسذو یسٍهات یوذاس یب یبذشا  یپضضذک  ِیذ تغز دسهذاى : ّطتن ٍ یس

 فصل-یعص  اختالو  یبشا یپضضک ی ِیتغز دسهاى: ًْن ٍ یس فصل-یعضالً

 چْل فصل-یضٌاخت اختالو  ٍ یسٍاًپضضک دس یپضضک ِیتغز دسهاى: ام چْل

 دسهذاى : دٍم ٍ چْذل  فصل-ٍصى کن ًَصاداى یبشا یپضضک ِیتغز دسهاى: کنی ٍ

 ِیذ تغز: سذَم  ٍ چْذل  فصذل -یکذ یطًت کیهتابَل اختالو  یبشا یپضضک ِیتغز

 یسضذ ٍ یرٌّ یّا یًاتَاً دس یدسهاً

 

 

 فیزیولوژی
 
 %05جامع 

 عضلهسلَل ٍ غشب، 

 ، سلَل هبی خًَی ، کلیه قلت ٍ گزدش خَى

 تٌفس ، اعصبة

 َارشگغدد ، 
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 مطالب دوم

 بیوشیمی
 
 %05جامع 

 مطالب دوم

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبس، سبختوبى اسیدهبی آهیٌه ٍ پزٍتئیي هب، هتبثَلیسن اسید  phآة ٍ 

هبی آهیٌه ٍ پزٍتئیي هب، آًشین هب، سبختوبى ٍ هتبثَلیسن هن، سبختوبى کزثَهیدرات 

 هب، هتبثَلیسن کزثَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد هعدًی، ثیَاًزصتیک

 

ن لیپید هب، هَرهَى هب ٍ هسیزهبی اًتقبل پیبم، سبختوبى لیپید هب ٍ غشبهبی سیستی، هتبثَلیس

سبختوبى اسیدهبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیدهبی ًَکلئیک، ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی 

 سزطبى، رٍش هبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی

 

 % 055جامع  % 055جامع 

 

 زبان

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 0-اینتر اکشن

Developing مقدماتیسطح 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 
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