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 مزحله آسمون بهار و تابستان 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع )اولآزمون 

2/2/1401 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

11/2/1401 

 سومآزمون 

23/2/1401 

 چهارمآزمون 

30/2/1401 

 

 تغذیه

 

 بخش اول:

 :0505 کراوس

: دٍم فصل-یهغز هَاد یگَاسض دفع ٍ جزب ّضن،: افتیدس: اٍل فصل

-ت اص -ذیاس   تعادل ٍ تیالکتشٍل آب،: یٌیتال: سَم فصل-یاًشط: افتیدس

 فصل-ِیتغز ٍ غزا تا هشتثط ی خچِیتاس یاتیاسص: افتیدس: چْاسم فصل

: ضط ن  فص ل -یعولکشد ٍ یکیضیف ،ییایویَضیت یاتیاسص: یٌیتال: پٌجن

-هضهي یواسیت یَلَطیضیپاتَف ٍ التْاب: ّفتن فصل-یا ِیتغز کیًَهط

 جاهعِ دس فشد: یطیهح – یسفتاس یّاجٌثِ: ّ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:

 :0505 کراوس

ِ  ٍ صیتطخ تش یهشٍس: ًْن فصل :  دّ ن  فص ل -یا ِی  تغز ی هذاخل 

-یفشٌّگ   هالحظ ا   تا ییغزا نیسط نیتٌظ: یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ

 هشاقث ت  ٍ فع ال  س ت یص هَاد: یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ: اصدّنی فصل

 بخش سوم:

 :0505 کراوس

-فصل تیست ٍ یک ن: اخ تال   خ َسدى   -فصل تیستن. تغزیِ دس هذیشیت ٍصى

فص ل تیس ت ٍ س َم:    -فصل تیست ٍ دٍم: تغزیِ دس ٍسصش ٍ عولکشد ٍسصض ی 

فصل تیست ٍ چْاسم: تغزیِ تشای س الهت دّ اى ٍ   -تغزیِ ٍ سالهت استخَاى

 دًذاى

 مذرن:

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

 پیبهدهبی هتبثَلیکی هحدٍدیت کبلزی

 آندراستندینگ:

: ّا ذسا یکشتَّ: دٍم فصل-سالن ییغزا نیسط کی یضیس تشًاهِ: اٍل فصل

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

 تعادل: پٌجن فصل-یاًشط سنیهتاتَل: چْاسم فصل-ّا استشٍل ٍ ذّایپیفسفَل

 کوثَد ٍ یچاق ، ٍصى اضافِ: ٍصى تیشیهذ: ضطن فصل-تذى ةیتشک ٍ یاًشط

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

 ٍ آب: ًْن فصل-A ، D ، E ٍ K: یچشت دس هحلَل یّا يیتاهیٍ: ّطتن فصل

: اًذام تٌاسة: اصدّنی فصل-ابیکو یهعذً هَاد: دّن فصل-عوذُ یهعذً هَاد

 چشخِ ِیتغز: دٍاصدّن فصل-تذى تا یساصگاس ٍ یهغز هَاد ، یتذً تیفعال

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

 یسالْا ٍ یتضسگسال: یصًذگ چشخِ ِیتغز: چْاسدّن فصل-یًَجَاً ٍ یکَدک
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 یّ ا  سٍش: یهغ ز  ه َاد  ٍ غ زا  لیتحَ: دٍاصدّن فصل-کپاسچِی یّا

 فصل-سفتاس شییتغ: هطاٍسُ ٍ آهَصش: ضدّنیس فصل-یا ِیتغز تیحوا

 دس ِی  تغز: پ اًضدّن  فص ل -یشدّیض   ٍ یت اسداس  دس ِیتغز: چْاسدّن

 فص ل -یک َدک  دٍساى دس ِی  تغز: ض اًضدّن  فص ل -یشخَاسگیض دٍساى

-یتضسگس ال  دس ِیتغز: ّجذّن فصل-یًَجَاً دٍساى دس ِیتغز: ّفذّن

 یسالوٌذ دس ِیتغز: ًَصدّن فصل

 هدرى:

 تغذیه در دٍراى هبی سًدگی-1

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

 فصل-یجْاً ستیص طیهح ٍ یگشسٌگ: ّفذّن فصل-آب ٍ غزا هَسد دس

 (2102 کشاٍع)یهغز هَاد ّجذّن:

 بخش چهارم:

 و مذرن: 0505کراوس 

 ٍ ّا یآلشط: غزا تِ یجاًث یّا ٍاکٌص یتشا یدسهاً ِیتغز: پٌجن ٍ ستیت فصل

 اخ تال    یت شا  یپضض ک  یدسه اً  ِی  تغز: ضطن ٍ ستیت فصل-ّا تحول عذم

 یت شا  یپضض ک  یدسه اً  ِی  تغز: ّف تن  ٍ س ت یت فصل-یفَقاً گَاسش دستگاُ

 دس یدسه اً  نی  سط: ّط تن  ٍ س ت یت فص ل -یتحت اً  گَاسش دستگاُ اختال  

 ٍ یاِ ی  تغز دسه اى : ًْن ٍ ستیت فصل-کیپاًکشات ٍ یصفشاٍ-یکثذ اختال  

: ام یس فصل-یاتتید شیغ هٌطاء تا خَى قٌذ افت ٍ يیشیض اتتید یتشا یپضضک

 هط کال   شیس ا  ٍ آدسً ال  ذ،ی  شٍئیت اخ تال    یت شا  یپضض ک  یدسه اً  ِیتغز

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

 ٍ یس   فص ل -یعشٍق یقلث یّا ی واسیت یتشا یپضضک یا ِیتغز دسهاى: دٍم ٍ

: چْ اسم  ٍ یس   فص ل -یَی  س یّ ا  یو اس یت یتشا یپضضک یدسهاً ِیتغز: سَم

 دس یدسه اً  نی  سط: پ ٌجن  ٍ یس   فص ل -ِی  کل یّ ا  یواسیت دس یدسهاً ِیتغز

 ٍ HIV دس یدسه اً  نی  سط: ضط ن  ٍ یس فصل-تقا ٍ دسهاى ،یشیطگیپ. سشطاى

AIDS-فص ل -ظُی  ٍ یّا دسهشاقثت یاِ یتغز یپضضک دسهاى: ّفتن ٍ یس فصل 

 یاس کلت  ٍ یس و یسٍهات یو اس یت یت شا  یپضض ک  ِی  تغز دسه اى : ّطتن ٍ یس

 فصل-یعصث اختال   یتشا یپضضک ی ِیتغز دسهاى: ًْن ٍ یس فصل-یعضالً

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

 دسه اى : دٍم ٍ چْ ل  فصل-ٍصى کن ًَصاداى یتشا یپضضک ِیتغز دسهاى: کنی ٍ

 ِی  تغز: س َم  ٍ چْ ل  فص ل -یک  یطًت کیهتاتَل اختال   یتشا یپضضک ِیتغز

 یسضذ ٍ یرٌّ یّا یًاتَاً دس یدسهاً

 

 فیزیولوژی

 عضلهسلَل ٍ غشب، 

 ، سلَل هبی خًَی ، کلیه قلت ٍ گزدش خَى

 تٌفس ، اعصبة

 َارشگغدد ، 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:   

   10632226396  -  66012166 -  66012160 -  تهران     

 10612612916الهیجان 

 بیوشیمی

ٍ 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
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 زبان

 0-اینتر اکشن

Developing مقدماتیسطح 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 
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