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 مرحله آزمون پاییز و زمستان  5

 نام درس

 

 آزمون اول 

 %اول مطالب(52) 

2/9/92 

 آزمون دوم

 %دوم مطالب(52)  

3/01/92 

آزمون 

 سوم

0/00/92 

 آزمون چهارم

 %سوم مطالب(52)  

6/05/92  

 آزمون پنجم 

 %چهارم مطالب( 52)

72/27/59 

 

 تغذیه

 :1027کراوس

انرژی -2هضم و جذب، انتقال و دفع مواد مغذی  -1

-4مزمن التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های -3

آب و -6ژنومیک تغذیه ای -5آنالیز رژیم غذایی 

ارزیابی -7الکترولیت و تعادل اسید و باز 

تداخل غذا و -8بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی 

بررسی -11محیطی: فرد در جامعه -رفتاری-9دارو 

تحویل غذا -11اجمالی تشخیص و مداخله تغذیه ای 

و مواد مغذی: رهنمودهای رژیم غذایی، 

 تانداردهای تغذیه ای، و کفایت فرهنگیاس

 :1022مدرن

کربوهیدرات ها -1پروتئینها و اسیدهای آمینه -2

آب و -6انرژی -5چربی ها -4فیبرهای غذایی -2

سایر -9ویتامین ها -8مینرال ها -7الکترولیتها 

 ترکیبات مغذی

 :1027کراوس

تحویل غذا و مواد مغذی: -1

طب یکپارچه و مکمل و 

-2ذیه ای مکمل یاری تغ

تحویل غذا و مواد مغذی: 

آموزش و -3حمایت تغذیه ای 

-4مشاوره: تغییر رفتاری 

تغذیه در دوران بارداری و 

تغذیه در دوران -5شیردهی 

تغذیه در -6شیرخوارگی 

تغذیه در -7دوران کودکی 

تغذیه در -8دوران نوجوانی 

تغذیه در -9دوران بزرگسالی 

 دوران سالمندی

 
 %05جامع 

 مطالباول 

 :1027کراوس

تغذیه در کنترل -1

تغذیه در -2وزن 

-3اختالالت خوردن 

تغذیه در فعالیت 

فیزیکی و عملکرد 

تغذیه و -4ورزشی 

-5سالمت استخوان 

تغذیه برای سالمت 

 دهان و دندان

 :1027کراوس

درمان پرشکی تغذیه ای برای واکنش های نامطلوب به غذا: -1

پرشکی تغذیه ای برای درمان -2آلرژی ها و عدم تحمل ها 

درمان پرشکی تغذیه ای برای -3اختالالت دستگاه گوارش فوقانی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای -4اختالالت دستگاه گوارش تحتانی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای دیابت -5اختالالت کبد و پانکراس 

درمان پرشکی -6ملیتوس، هیپوگالیسمی با منشا غیر دیابتی 

ی اختالالت تیروئید، آدرنال و سایر اختالالت تغذیه ای برا

درمان -8درمان پرشکی تغذیه ای برای کم خونی -7اندوکرین 

درمان پرشکی تغذیه -9پرشکی تغذیه ای برای بیماری های قلبی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای -11ای برای بیماری های ریوی 

، درمان پرشکی تغذیه ای برای پیشگیری-11اختالالت کلیوی 

و  HIVدرمان پرشکی تغذیه ای برای -12درمان و بقا در سرطان 

درمان -14درمان پرشکی تغذیه ای برای مراقبت ویژه -13ایدز 

درمان پرشکی تغذیه -15پرشکی تغذیه ای برای بیماری روماتیک 

درمان پرشکی تغذیه ای برای -16ای برای اختالالت عصبی 

کی تغذیه ای برای درمان پرش-17اختالالت روانی و شناختی 

درمان پرشکی تغذیه -18 (LBW)نوزادان با وزن پایین هنگام تولد

درمان پرشکی تغذیه ای -19ای برای اختالالت متابولیکی ژنتیکی 

 برای ناتوانی های تکاملی و ذهنی

 عضله سلول و غشا،  فیزیولوژی
، سلول های  قلب و گردش خون

 خونی ، کلیه
 %05جامع 

 اول مالب
 وارشگغدد،  اعصابتنفس ، 

 بیوشیمی

و تعادل اسید و باز، ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین  phآب و 

ها، متابولیسم اسید های آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، ساختمان و 

 متابولیسم هم

ساختمان کربوهیدرات ها، متابولیسم 

کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد 

 معدنی، بیوانرژتیک

 
 %05جامع 

اول 
 مطالب

ساختمان لیپید ها و غشاهای 

زیستی، متابولیسم لیپید ها، 

هورمون ها و مسیرهای انتقال 

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، بیولوژی مولكولی، 

 بیوشیمی سرطان، روش های بیوشیمی و بیولوژی مولكولی، بیوشیمی بالینی
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 پیام  

 

 زبان

 1-اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 

 
 %05جامع 

اول 
 مطالب

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng-  سطح
 پیشرفته

ESM1-ESM2 
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 مرحله آزمون بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

81/8/96 

 ٪ اول(21 جامع )آزمون هفتم

1/2/96 

 دوم(٪ 21 جامع)آزمون هشتم

29/2/96 

 آزمون نهم

82/3/96 

 آزمون دهم

26/3/96 

 

 تغذیه

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 :1027کراوس

التهاب و -3انرژی -2هضم و جذب، انتقال و دفع مواد مغذی  -1

-5آنالیز رژیم غذایی -4پاتوفیزیولوژی بیماری های مزمن 

-7آب و الکترولیت و تعادل اسید و باز -6ژنومیک تغذیه ای 

تداخل غذا و دارو -8ارزیابی بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی 

بررسی اجمالی تشخیص -11محیطی: فرد در جامعه -رفتاری-9

تحویل غذا و مواد مغذی: رهنمودهای -11و مداخله تغذیه ای 

 رژیم غذایی، استانداردهای تغذیه ای، و کفایت فرهنگی

 :1022مدرن

-2وهیدرات ها کرب-1پروتئینها و اسیدهای آمینه -2

آب و الکترولیتها -6انرژی -5چربی ها -4فیبرهای غذایی 

 سایر ترکیبات مغذی-9ویتامین ها -8مینرال ها -7

 :1027کراوس

تحویل غذا و مواد مغذی: طب یکپارچه و مکمل و مکمل -1

تحویل غذا و مواد مغذی: حمایت تغذیه ای -2یاری تغذیه ای 

تغذیه در دوران بارداری و -4آموزش و مشاوره: تغییر رفتاری -3

تغذیه در دوران -6تغذیه در دوران شیرخوارگی -5شیردهی 

تغذیه در دوران -8تغذیه در دوران نوجوانی -7کودکی 

 تغذیه در دوران سالمندی-9بزرگسالی 
 

 :1027کراوس

تغذیه در -3تغذیه در اختالالت خوردن -2تغذیه در کنترل وزن -1

تغذیه -5تغذیه و سالمت استخوان -4شی فعالیت فیزیکی و عملکرد ورز

 برای سالمت دهان و دندان

 :1027کراوس

درمان پرشکی تغذیه ای برای واکنش های نامطلوب به غذا: آلرژی ها -1

درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت دستگاه -2و عدم تحمل ها 

درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت دستگاه -3گوارش فوقانی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت کبد و -4تانی گوارش تح

درمان پرشکی تغذیه ای برای دیابت ملیتوس، هیپوگالیسمی -5پانکراس 

درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت تیروئید، -6با منشا غیر دیابتی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای کم -7آدرنال و سایر اختالالت اندوکرین 

درمان -9تغذیه ای برای بیماری های قلبی  درمان پرشکی-8خونی 

درمان پرشکی تغذیه ای -11پرشکی تغذیه ای برای بیماری های ریوی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای پیشگیری، -11برای اختالالت کلیوی 

و ایدز  HIVدرمان پرشکی تغذیه ای برای -12درمان و بقا در سرطان 

درمان پرشکی -14ژه درمان پرشکی تغذیه ای برای مراقبت وی-13

درمان پرشکی تغذیه ای برای -15تغذیه ای برای بیماری روماتیک 

درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت روانی و -16اختالالت عصبی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای نوزادان با وزن پایین هنگام -17شناختی 

 درمان پرشکی تغذیه ای برای اختالالت متابولیکی-18 (LBW)تولد

 درمان پرشکی تغذیه ای برای ناتوانی های تکاملی و ذهنی-19ژنتیکی 
 

 % 055جامع  % 055جامع 
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   19372223756  و  66912138 -  66912161 -  مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران

 11342342543الهیجان        11333338112رشت    

 

 فیزیولوژی

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 عضلهسلول و غشا، 

 ، سلول های خونی ، کلیه قلب و گردش خون

 تنفس ، اعصاب

 وارشگغدد ، 
 % 055جامع  % 055جامع 

 بیوشیمی
 
 %05جامع 

 مطالب دوم

و تعادل اسید و باز، ساختمان اسیدهای آمینه و پروتئین ها، متابولیسم اسید  phآب و 

های آمینه و پروتئین ها، آنزیم ها، ساختمان و متابولیسم هم، ساختمان کربوهیدرات 

 ها، متابولیسم کربوهیدرات ها، ویتامین ها و مواد معدنی، بیوانرژتیک

 

متابولیسم لیپید ها، هورمون ها و مسیرهای انتقال پیام، ساختمان لیپید ها و غشاهای زیستی، 

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، بیولوژی مولكولی، بیوشیمی 

 سرطان، روش های بیوشیمی و بیولوژی مولكولی، بیوشیمی بالینی

 

 % 055جامع  % 055جامع 

 

 زبان

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 0-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 055جامع  % 055جامع 


