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 درصد اس دروس اصلی( 05)هطالعه آسهوى های تابستانی رایگاى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبم درس

 

 آسمون اول  

 %اول مطبلت(52)

52/52/69 

 آسمون دوم  

 %دوم مطبلت(52)

52/59/69 

 آسمون سوم

 % اول(25)جبمع 

52/52/69 

 

 تغذیه

 :5522کزاوس

التْاب ٍ -3اًشطی -2ّضن ٍ جزب، اًتقال ٍ دفع هَاد هغزی  -1

طًَهیک تغزیِ ای -5آًالیض سطین غزایی -4هضهي پاتَفیضیَلَطی تیواسی ّای 

اسصیاتی تیَضیویایی، فیضیکی ٍ -7آب ٍ الکتشٍلیت ٍ تعادل اسیذ ٍ تاص -6

تشسسی -11هحیطی: فشد دس جاهعِ -سفتاسی-9تذاخل غزا ٍ داسٍ -8عولکشدی 

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: -11اجوالی تطخیص ٍ هذاخلِ تغزیِ ای 

 تاًذاسدّای تغزیِ ای، ٍ کفایت فشٌّگیسٌّوَدّای سطین غزایی، اس

 :5522مدرن

-2فیجزهبی غذایی -2کزثوهیدرات هب -5پزوتئینهب و اسیدهبی آمینه -2

-6ویتبمین هب -8مینزال هب -2آة و الکتزولیتهب -9انزژی -2چزثی هب 

 سبیز تزکیجبت مغذی

 :5522کزاوس

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: طة یکپاسچِ ٍ هکول ٍ هکول یاسی -1

آهَصش ٍ -3تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: حوایت تغزیِ ای -2تغزیِ ای 

-5تغزیِ دس دٍساى تاسداسی ٍ ضیشدّی -4هطاٍسُ: تغییش سفتاسی 

تغزیِ دس -7تغزیِ دس دٍساى کَدکی -6تغزیِ دس دٍساى ضیشخَاسگی 

تغزیِ دس دٍساى -9تغزیِ دس دٍساى تضسگسالی -8دٍساى ًَجَاًی 

 سالوٌذی

 
 %05جامع 

 الباول مط

 بیوشیمی
ٍ تعبدل اسید ٍ ثبز، سبختوبى اسیدهبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، هتبثَلیسن اسید هبی  phآة ٍ 

 آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، آًسین هب، سبختوبى ٍ هتبثَلیسن هن

سبختوبى کرثَهیدرات هب، هتبثَلیسن کرثَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد هعدًی، 

 ثیَاًرشتیک
 %05جامع 

 اول مطالب

 

 سثبن

 1-ایٌتش اکطي

Developing-سطح هقذهاتی 

 2-ایٌتش اکطي

Developing-سطح هتَسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب
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 هزحله آسهوى پاییش و سهستاى  0

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آسهوى اول  

3/59/99 

 آسهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

1/15/99 

 آسهوى سوم

99/15/99 

 آسهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

97/11/99 

 آسهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

90/19/99 

 

 تغذیه

 :5522کزاوس

اًشطی -2ّضن ٍ جزب، اًتقال ٍ دفع هَاد هغزی  -1

-4هضهي التْاب ٍ پاتَفیضیَلَطی تیواسی ّای -3

آب ٍ -6طًَهیک تغزیِ ای -5آًالیض سطین غزایی 

اسصیاتی -7الکتشٍلیت ٍ تعادل اسیذ ٍ تاص 

تذاخل غزا ٍ -8تیَضیویایی، فیضیکی ٍ عولکشدی 

تشسسی -11هحیطی: فشد دس جاهعِ -سفتاسی-9داسٍ 

تحَیل غزا -11اجوالی تطخیص ٍ هذاخلِ تغزیِ ای 

ٍ هَاد هغزی: سٌّوَدّای سطین غزایی، 

 تاًذاسدّای تغزیِ ای، ٍ کفایت فشٌّگیاس

 :5522مدرن

کزثوهیدرات هب -5پزوتئینهب و اسیدهبی آمینه -2

آة و -9انزژی -2چزثی هب -2فیجزهبی غذایی -2

سبیز -6ویتبمین هب -8مینزال هب -2الکتزولیتهب 

 تزکیجبت مغذی

 :5522کزاوس

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: -1

طة یکپاسچِ ٍ هکول ٍ 

-2تغزیِ ای هکول یاسی 

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: 

آهَصش ٍ -3حوایت تغزیِ ای 

-4هطاٍسُ: تغییش سفتاسی 

تغزیِ دس دٍساى تاسداسی ٍ 

تغزیِ دس دٍساى -5ضیشدّی 

تغزیِ دس -6ضیشخَاسگی 

تغزیِ دس -7دٍساى کَدکی 

تغزیِ دس -8دٍساى ًَجَاًی 

تغزیِ دس -9دٍساى تضسگسالی 

 دٍساى سالوٌذی

 
 %05جامع 

 الباول مط

 :5522کزاوس

تغزیِ دس کٌتشل -1

تغزیِ دس -2ٍصى 

-3اختالالت خَسدى 

تغزیِ دس فعالیت 

فیضیکی ٍ عولکشد 

تغزیِ ٍ -4ٍسصضی 

-5سالهت استخَاى 

تغزیِ تشای سالهت 

 دّاى ٍ دًذاى

 :5522کزاوس

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای ٍاکٌص ّای ًاهطلَب تِ غزا: -1

ضکی تغزیِ ای تشای دسهاى پش-2آلشطی ّا ٍ عذم تحول ّا 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای -3اختالالت دستگاُ گَاسش فَقاًی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای -4اختالالت دستگاُ گَاسش تحتاًی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای دیاتت -5اختالالت کثذ ٍ پاًکشاع 

دسهاى پشضکی -6هلیتَع، ّیپَگالیسوی تا هٌطا غیش دیاتتی 

اختالالت تیشٍئیذ، آدسًال ٍ سایش اختالالت تغزیِ ای تشای 

دسهاى -8دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای کن خًَی -7اًذٍکشیي 

دسهاى پشضکی تغزیِ -9پشضکی تغزیِ ای تشای تیواسی ّای قلثی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای -11ای تشای تیواسی ّای سیَی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای پیطگیشی، -11اختالالت کلیَی 

ٍ  HIVدسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای -12دسهاى ٍ تقا دس سشطاى 

دسهاى -14دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای هشاقثت ٍیظُ -13ایذص 

دسهاى پشضکی تغزیِ -15پشضکی تغزیِ ای تشای تیواسی سٍهاتیک 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای -16ای تشای اختالالت عصثی 

تغزیِ ای تشای  دسهاى پشضکی-17اختالالت سٍاًی ٍ ضٌاختی 

دسهاى پشضکی تغزیِ -18 (LBW)ًَصاداى تا ٍصى پاییي ٌّگام تَلذ

دسهاى پشضکی تغزیِ ای -19ای تشای اختالالت هتاتَلیکی طًتیکی 

 تشای ًاتَاًی ّای تکاهلی ٍ رٌّی

 عضله سلَل ٍ غشب،  فیزیولوژی
، سلَل هبی  قلت ٍ گردش خَى

 خًَی ، کلیه
 %05جامع 

 اول مالب
 َارشگغدد،  اعصبةتٌفس ، 

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبز، سبختوبى اسیدهبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي  phآة ٍ 

هب، هتبثَلیسن اسید هبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، آًسین هب، سبختوبى ٍ 

 هتبثَلیسن هن

سبختوبى کرثَهیدرات هب، هتبثَلیسن 

کرثَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد 

 هعدًی، ثیَاًرشتیک

 
 %05جامع 

 اول مطالب

سبختوبى لیپید هب ٍ غشبهبی 

زیستی، هتبثَلیسن لیپید هب، 

هَرهَى هب ٍ هسیرهبی اًتقبل 

سبختوبى اسیدهبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیدهبی ًَکلئیک، ثیَلَشی هَلكَلی، 

 ثیَشیوی سرطبى، رٍش هبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَشی هَلكَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی
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 پیبم  

 

 سثبن

 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 0

 نام درس

 

 آزمون ششم

17/1/97 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

11/9/97 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

11/3/97 

 آزمون نهم

90/3/97 

 آزمون دهم

8/1/97 

 

 تغذیه

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 :5522کزاوس

التْاب ٍ -3اًشطی -2ّضن ٍ جزب، اًتقال ٍ دفع هَاد هغزی  -1

-5آًالیض سطین غزایی -4پاتَفیضیَلَطی تیواسی ّای هضهي 

-7آب ٍ الکتشٍلیت ٍ تعادل اسیذ ٍ تاص -6طًَهیک تغزیِ ای 

تذاخل غزا ٍ داسٍ -8اسصیاتی تیَضیویایی، فیضیکی ٍ عولکشدی 

تشسسی اجوالی تطخیص -11هحیطی: فشد دس جاهعِ -سفتاسی-9

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: سٌّوَدّای -11ٍ هذاخلِ تغزیِ ای 

 سطین غزایی، استاًذاسدّای تغزیِ ای، ٍ کفایت فشٌّگی

 :5522مدرن

-2کزثوهیدرات هب -5پزوتئینهب و اسیدهبی آمینه -2

آة و الکتزولیتهب -9انزژی -2چزثی هب -2فیجزهبی غذایی 

 سبیز تزکیجبت مغذی-6ویتبمین هب -8مینزال هب -2

 :5522کزاوس

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: طة یکپاسچِ ٍ هکول ٍ هکول -1

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: حوایت تغزیِ ای -2یاسی تغزیِ ای 

تغزیِ دس دٍساى تاسداسی ٍ -4اسی آهَصش ٍ هطاٍسُ: تغییش سفت-3

تغزیِ دس دٍساى -6تغزیِ دس دٍساى ضیشخَاسگی -5ضیشدّی 

تغزیِ دس دٍساى -8تغزیِ دس دٍساى ًَجَاًی -7کَدکی 

 تغزیِ دس دٍساى سالوٌذی-9تضسگسالی 
 

 :5522کزاوس

تغزیِ دس -3تغزیِ دس اختالالت خَسدى -2تغزیِ دس کٌتشل ٍصى -1

تغزیِ -5تغزیِ ٍ سالهت استخَاى -4ٍسصضی  فعالیت فیضیکی ٍ عولکشد

 تشای سالهت دّاى ٍ دًذاى

 :5522کزاوس

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای ٍاکٌص ّای ًاهطلَب تِ غزا: آلشطی ّا -1

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای اختالالت دستگاُ -2ٍ عذم تحول ّا 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای اختالالت دستگاُ -3گَاسش فَقاًی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای اختالالت کثذ ٍ -4ش تحتاًی گَاس

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای دیاتت هلیتَع، ّیپَگالیسوی -5پاًکشاع 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای اختالالت تیشٍئیذ، -6تا هٌطا غیش دیاتتی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای کن -7آدسًال ٍ سایش اختالالت اًذٍکشیي 

دسهاى -9شضکی تغزیِ ای تشای تیواسی ّای قلثی دسهاى پ-8خًَی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای -11پشضکی تغزیِ ای تشای تیواسی ّای سیَی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای پیطگیشی، -11تشای اختالالت کلیَی 

ٍ ایذص  HIVدسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای -12دسهاى ٍ تقا دس سشطاى 

دسهاى پشضکی -14ت ٍیظُ دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای هشاقث-13

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای -15تغزیِ ای تشای تیواسی سٍهاتیک 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای اختالالت سٍاًی ٍ -16اختالالت عصثی 

دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای ًَصاداى تا ٍصى پاییي ٌّگام -17ضٌاختی 

لیکی دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای اختالالت هتاتَ-18 (LBW)تَلذ

 دسهاى پشضکی تغزیِ ای تشای ًاتَاًی ّای تکاهلی ٍ رٌّی-19طًتیکی 
 

 % 055جامع  % 055جامع 
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   19372223756  و  66912138 -  66912161 -  مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:        تهران

 11342342543الهیجان        11333338112رشت    

 

 فیزیولوژی

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 عضلهسلَل ٍ غشب، 

 ، سلَل هبی خًَی ، کلیه قلت ٍ گردش خَى

 تٌفس ، اعصبة

 َارشگغدد ، 
 % 055جامع  % 055جامع 

 بیوشیمی
 
 %05جامع 

 مطالب دوم

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبز، سبختوبى اسیدهبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، هتبثَلیسن اسید  phآة ٍ 

هبی آهیٌه ٍ پرٍتئیي هب، آًسین هب، سبختوبى ٍ هتبثَلیسن هن، سبختوبى کرثَهیدرات 

 هب، هتبثَلیسن کرثَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد هعدًی، ثیَاًرشتیک

 

تبثَلیسن لیپید هب، هَرهَى هب ٍ هسیرهبی اًتقبل پیبم، سبختوبى لیپید هب ٍ غشبهبی زیستی، ه

سبختوبى اسیدهبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیدهبی ًَکلئیک، ثیَلَشی هَلكَلی، ثیَشیوی 

 سرطبى، رٍش هبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَشی هَلكَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی

 

 % 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 


