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 درصد اس دروس اصلی( 50)هطالعه  رایگاىآسهوى سه هزحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/62/0066 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/60/0066 

 آزمون سوم

 % اول(26)جامع 

52/60/0066 

 %05جامع  ، سلَل هبی خًَی ، کلیه قلت ٍ گزدش خَى عضله سلَل ٍ غشب،  فیزیولوژی

 اول مالب

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

 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

 

 زبان

 1-ایٌتش اکطي

Developing-سطح هقذهاتی 

 2-ایٌتش اکطي

Developing-سطح هتَسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب
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 هزحله آسهوى پاییش و سهستاى  5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)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

 دفلل  ٍ جللز  ّضللن : افلل یدس: اٍل فصلل 

: افلل یدس: دٍم فصلل -یهغللز هللَاد یگَاسضلل

 ٍ  یل ا کتشٍ  آ  : یٌیبلا  : سَم فص -یاًشط

 یابیاسص: اف یدس: چْاسم فص -باص-ذیاس تعادل

 فصل  -ِیل تغز ٍ غلزا  بلا  هلشتطط  ی خچِیتاس

 ٍ یکیضیف  ییایویَضیب یابیاسص: یٌیبا : پٌجن

-یا ِیل تغز کیل ًَهط: ضطن فص -یعولکشد

 یولاس یب یَ َطیضیپاتَف ٍ ا تْا : ّفتن فص 

ِ : ّطلتن  فصل  -هضهي  – یسفتلاس  یّلا جٌطل

 جاهعِ دس فشد: یطیهح

 

 مذرن:

کزثَهیدرات -2پزٍتئیٌهب ٍ اسیدهبی آهیٌه -1

-6اًزصی -5چزثی هب -4فیجزهبی غذایی -3هب 

ٍیتبهیي هب -8هیٌزال هب -7آة ٍ الکتزٍلیتهب 

عالئن کوجَد ٍ -11سبیز تزکیجبت هغذی -9

 هسوَهیت هَاد هغذی

 بخش دوم:

 :0202 کراوس

ِ  ٍ صیتطخ بش یهشٍس: ًْن فص   ی هذاخلل

 هلَاد  ٍ غلزا   یل تحَ:  دّن فص -یا ِیتغز

 هالحظلا   بلا  ییغلزا  نیل سط نیتٌظل : یهغز

 هلَاد  ٍ غلزا   یل تحَ: اصدّنی فص -یفشٌّگ

 یّلا  هشاقطل   ٍ فعلال  سل  یص هَاد: یهغز

 هلَاد  ٍ غزا  یتحَ: دٍاصدّن فص -کپاسچِی

 فصل  -یا ِیل تغز  یحوا یّا سٍش: یهغز

-سفتلاس  شییل تغ: هطلاٍسُ  ٍ آهَصش: ضدّنیس

 ٍ یبلللاسداس دس ِیلللتغز: چْلللاسدّن فصللل 

 دٍساى دس ِیل تغز: پلاًضدّن  فصل  -یشدّیض

 دس ِیللتغز: ضللاًضدّن فصلل -یشخَاسگیضلل

 دس ِیللتغز: ّفللذّن فصلل -یکللَدک دٍساى

 دس ِیللتغز: ّجللذّن فصلل -یًَجللَاً دٍساى

 یسا وٌذ دس ِیتغز: ًَصدّن فص -یبضسگسا 

 :هدرى 

 تغذیه در دٍراى هبی سًدگی-1

 %05جامع 
 اول مطالب

 بخش سوم:

 :0202 کراوس

فصلل  -فصلل  بیسللتنذ تغزیللِ دس هللذیشی  ٍصى

فصل  بیسل  ٍ   -بیس  ٍ یکن: اختالال  خَسدى

فصل   -دٍم: تغزیِ دس ٍسصش ٍ عولکلشد ٍسصضلی  

فصل   -بیس  ٍ سَم: تغزیِ ٍ ساله  اسلتخَاى 

ٍ بیس  ٍ چْاسم: تغزیلِ بلشای سلاله  دّلاى     

 دًذاى

 مذرن:

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

پیبهدهبی -5پیبهدهبی گزسٌگی -4کٌتزل 

 هتبثَلیکی هحدٍدیت کبلزی

 آنذراستنذینگ:

-سلا ن  ییغلزا  نیسط کی یضیس بشًاهِ: اٍل فص 

 ٍ ّا ًطاستِ   قٌذّا: ّا ذسا یکشبَّ: دٍم فص 

   ذّایشیسل یگل یتلش : ذّایل پی : سَم فص -افیا 

: چْللاسم فصلل -ّللا اسللتشٍل ٍ ذّایپیفسللفَ 

 ٍ یاًلشط  تعلادل : پلٌجن  فص -یاًشط سنیهتابَ 

ِ : ٍصى  یشیهلذ : ضطلن  فص -بذى بیتشک  اضلاف

 يیتلاه یٍ: ّفتن فص -ٍصى کوطَد ٍ یچاق   ٍصى

 يیتاهیٍ ٍ B یّا يیتاهیٍ: آ  دس هحلَل یّا

C- یچشب دس هحلَل یّا يیتاهیٍ: ّطتن فص :

 بخش چهارم:

 و مذرن: 0202کراوس 
ِ  یجاًط یّا ٍاکٌص یبشا یدسهاً ِیتغز: پٌجن ٍ س یب فص   بل

 ِیل تغز: ضطلن  ٍ سل  یب فصل  -ّلا  تحول   عذم ٍ ّا یآ شط: غزا

 فصل  -یفَقلاً  گلَاسش  دستگاُ اختالال  یبشا یپضضک یدسهاً

ُ  اخلتالال   یبلشا  یپضضک یدسهاً ِیتغز: ّفتن ٍ س یب  دسلتگا

 اختالال  دس یدسهاً نیسط: ّطتن ٍ س یب فص -یتحتاً گَاسش

 دسهللاى: ًْللن ٍ سلل یب فصلل -کیللپاًکشات ٍ یصللفشاٍ-یکطللذ

 بلا  خلَى  قٌلذ  افل   ٍ يیشیضل  ابل  ید یبشا یپضضک ٍ یاِ یتغز

 یبلشا  یپضضلک  یدسهلاً  ِیل تغز: ام یس فص -یابتید شیغ هٌطاء

 یس فص -يیاًذٍکش هطکال  شیسا ٍ آدسًال ذ یشٍئیت اختالال 

ًَ  کن یبشا یپضضک یا ِیتغز دسهاى: کنی ٍ  ٍ یسل  فصل  -یخل

-یعشٍق یقلط یّا ی واسیب یبشا یپضضک یا ِیتغز دسهاى: دٍم

 یّلا  یولاس یب یبلشا  یپضضلک  یدسهلاً  ِیتغز: سَم ٍ یس فص 

-ِیل کل یّا یواسیب دس یدسهاً ِیتغز: چْاسم ٍ یس فص -یَیس

 ٍ دسهاى  یشیطگیپذ سشطاى دس یدسهاً نیسط: پٌجن ٍ یس فص 

 فصل  -HIV ٍ AIDS دس یدسهلاً  نیسط: ضطن ٍ یس فص -بقا

 فص -ظُیٍ یّا دسهشاقط  یاِ یتغز یپضضک دسهاى: ّفتن ٍ یس

 ٍ یسلو یسٍهات یواسیب یبشا یپضضک ِیتغز دسهاى: ّطتن ٍ یس

 یپضضلک  ی ِیل تغز دسهلاى : ًْلن  ٍ یسل  فص -یعضالً یاسکلت

 دس یپضضلک  ِیتغز دسهاى: ام چْ  فص -یعصط اختالال  یبشا

 دسهلاى : کلن ی ٍ چْل   فصل  -یضلٌاخت  اختالال  ٍ یسٍاًپضضک

 دسهلاى : دٍم ٍ چْ  فص -ٍصى کن ًَصاداى یبشا یپضضک ِیتغز
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A   D   E ٍ K- یهعلذً  هلَاد  ٍ آ : ًْن فص 

 فصل  -ا یل کو یهعلذً  هلَاد : دّن فص -عوذُ

 یهغز هَاد   یبذً  یفعا : اًذام تٌاسب: اصدّنی

ِ  ِیتغز: دٍاصدّن فص -بذى با یساصگاس ٍ  چشخل

: ضدّنیسلل فصلل -یشدّیضلل ٍ یبللاسداس: یصًللذگ

 ٍ یکللَدک   یًللَصاد: یصًللذگ چشخللِ ِیللتغز

ِ  ِیتغز: چْاسدّن فص -یًَجَاً : یصًلذگ  چشخل

 ٍ نیل سط: پاًضدّن فص -بعذ یسا ْا ٍ یبضسگسا 

 هصلشف  یّلا  یًگشاًل : ضلاًضدّن  فص -یسالهت

: ّفللذّن فصلل -آ  ٍ غللزا هللَسد دس کٌٌللذُ

 ّجذّن: فص -یجْاً س یص طیهح ٍ یگشسٌگ

  (2112 کشاٍع)یهغز هَاد

 ٍ چْل   فصل  -یکیطًت کیهتابَ  اختالال  یبشا یپضضک ِیتغز

 یسضذ ٍ یرٌّ یّا یًاتَاً دس یدسهاً ِیتغز: سَم

 

 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

 1-ایٌتش اکطي

Developing-سطح هقذهاتی 

 2-ایٌتش اکطي

Developing-سطح هتَسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 
ESM1-ESM2 
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 هزحله آسهوى بهار و تابستاى 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

10/1/1401 

 ٪ اول(02 جامع )آزمون هفتم

30/2/1401 

 ٪ دوم(02 جامع)آزمون هشتم

27/3/1401 

 آزمون نهم

10/4/1401 

 آزمون دهم

24/4/1401 

 

 تغذیه

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 

 بخش اول:

 :0202 کراوس

: دٍم فص -یهغز هَاد یگَاسض دف  ٍ جز  ّضن : اف یدس: اٍل فص 

-بلاص -ذیاسل  تعادل ٍ  یا کتشٍ  آ  : یٌیبا : سَم فص -یاًشط: اف یدس

 فص -ِیتغز ٍ غزا با هشتطط ی خچِیتاس یابیاسص: اف یدس: چْاسم فص 

: ضطلن  فصل  -یعولکشد ٍ یکیضیف  ییایویَضیب یابیاسص: یٌیبا : پٌجن

-هضهي یواسیب یَ َطیضیپاتَف ٍ ا تْا : ّفتن فص -یا ِیتغز کیًَهط

 جاهعِ دس فشد: یطیهح – یسفتاس یّاجٌطِ: ّطتن فص 

 

 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 فص  :  دّلن  فصل  -یا ِیل تغز ی هذاخلل

-یفشٌّگل  هالحظلا   با ییغزا نیسط نیتٌظ: یهغز هَاد ٍ غزا  یتحَ

 هشاقطل   ٍ فعلال  سل  یص هَاد: یهغز هَاد ٍ غزا  یتحَ: اصدّنی فص 

 یّلا  سٍش: یهغلز  هلَاد  ٍ غلزا   یتحَ: دٍاصدّن فص -کپاسچِی یّا

 فص -سفتاس شییتغ: هطاٍسُ ٍ آهَصش: ضدّنیس فص -یا ِیتغز  یحوا

 دس ِیل تغز: پلاًضدّن  فصل  -یشدّیضل  ٍ یبلاسداس  دس ِیتغز: چْاسدّن

 بخش سوم:

 :0202 کراوس

-فص  بیس  ٍ یکلن: اخلتالال  خلَسدى   -فص  بیستنذ تغزیِ دس هذیشی  ٍصى

فصل  بیسل  ٍ سلَم:    -فص  بیس  ٍ دٍم: تغزیِ دس ٍسصش ٍ عولکشد ٍسصضلی 

فص  بیس  ٍ چْاسم: تغزیِ بشای سلاله  دّلاى ٍ   -تغزیِ ٍ ساله  استخَاى

 دًذاى

 مذرن:

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

 پیبهدهبی هتبثَلیکی هحدٍدیت کبلزی

 آندراستندینگ:

: ّا ذسا یکشبَّ: دٍم فص -سا ن ییغزا نیسط کی یضیس بشًاهِ: اٍل فص 

   ذّایشیسیگل یتش: ذّایپی : سَم فص -افیا  ٍ ّا ًطاستِ   قٌذّا

 تعادل: پٌجن فص -یاًشط سنیهتابَ : چْاسم فص -ّا استشٍل ٍ ذّایپیفسفَ 

 کوطَد ٍ یچاق   ٍصى اضافِ: ٍصى  یشیهذ: ضطن فص -بذى بیتشک ٍ یاًشط

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

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

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

 چشخِ ِیتغز: دٍاصدّن فص -بذى با یساصگاس ٍ یهغز هَاد   یبذً  یفعا 

   یًَصاد: یصًذگ چشخِ ِیتغز: ضدّنیس فص -یشدّیض ٍ یباسداس: یصًذگ

 یسا ْا ٍ یبضسگسا : یصًذگ چشخِ ِیتغز: چْاسدّن فص -یًَجَاً ٍ یکَدک

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

 فص -یجْاً س یص طیهح ٍ یگشسٌگ: ّفذّن فص -آ  ٍ غزا هَسد دس

 (2112 کشاٍع)یهغز هَاد ّجذّن:
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 فصل  -یکلَدک  دٍساى دس ِیل تغز: ضلاًضدّن  فصل  -یشخَاسگیض دٍساى

-یبضسگسلا   دس ِیتغز: ّجذّن فص -یًَجَاً دٍساى دس ِیتغز: ّفذّن

 یسا وٌذ دس ِیتغز: ًَصدّن فص 

 هدرى:

 تغذیه در دٍراى هبی سًدگی-1

 بخش چهارم:

 و مذرن: 0202کراوس 

 ٍ ّا یآ شط: غزا بِ یجاًط یّا ٍاکٌص یبشا یدسهاً ِیتغز: پٌجن ٍ س یب فص 

 اخلتالال   یبلشا  یپضضلک  یدسهلاً  ِیل تغز: ضطن ٍ س یب فص -ّا تحو  عذم

 یبلشا  یپضضلک  یدسهلاً  ِیل تغز: ّفلتن  ٍ سل  یب فص -یفَقاً گَاسش دستگاُ

 دس یدسهلاً  نیل سط: ّطلتن  ٍ سل  یب فصل  -یتحتلاً  گَاسش دستگاُ اختالال 

 ٍ یاِ یل تغز دسهلاى : ًْن ٍ س یب فص -کیپاًکشات ٍ یصفشاٍ-یکطذ اختالال 

: ام یس فص -یابتید شیغ هٌطاء با خَى قٌذ اف  ٍ يیشیض اب ید یبشا یپضضک

 هطلکال   شیسلا  ٍ آدسًلال  ذ یل شٍئیت اخلتالال   یبلشا  یپضضلک  یدسهلاً  ِیتغز

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

 ٍ یسل  فصل  -یعشٍق یقلط یّا ی واسیب یبشا یپضضک یا ِیتغز دسهاى: دٍم ٍ

: چْلاسم  ٍ یسل  فصل  -یَیل س یّلا  یولاس یب یبشا یپضضک یدسهاً ِیتغز: سَم

 دس یدسهلاً  نیل سط: پلٌجن  ٍ یسل  فصل  -ِیل کل یّلا  یواسیب دس یدسهاً ِیتغز

 ٍ HIV دس یدسهلاً  نیل سط: ضطلن  ٍ یس فص -بقا ٍ دسهاى  یشیطگیپذ سشطاى

AIDS- فصل  -ظُیل ٍ یّا دسهشاقط  یاِ یتغز یپضضک دسهاى: ّفتن ٍ یس فص 

 یاسلکلت  ٍ یسلو یسٍهات یولاس یب یبلشا  یپضضلک  ِیل تغز دسهلاى : ّطتن ٍ یس

 فص -یعصط اختالال  یبشا یپضضک ی ِیتغز دسهاى: ًْن ٍ یس فص -یعضالً

 چْ  فص -یضٌاخت اختالال  ٍ یسٍاًپضضک دس یپضضک ِیتغز دسهاى: ام چْ 

 دسهلاى : دٍم ٍ چْل   فص -ٍصى کن ًَصاداى یبشا یپضضک ِیتغز دسهاى: کنی ٍ

 ِیل تغز: سلَم  ٍ چْل   فصل  -یکل یطًت کیهتابَ  اختالال  یبشا یپضضک ِیتغز

 یسضذ ٍ یرٌّ یّا یًاتَاً دس یدسهاً

 

 فیزیولوژی
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 مطالب دوم

 عضلهسلَل ٍ غشب، 

 ، سلَل هبی خًَی ، کلیه قلت ٍ گزدش خَى

 تٌفس ، اعصبة

 َارشگغدد ، 
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 بیوشیمی
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 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
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 زبان
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 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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