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  مرحله آزمون  7

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزمون اول  

50/9/90 

%دوم 52)آزمون دوم  

 مطالب(

50/05/90 

آزمون 

 سوم

50/00/90 

آزمون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

50/01/90 

 مطالب( %چهارم52)آزمون پنجم 

17/01/90 

آزمون 

 ششم

01/50/90 

آزمون 

   هفتم

1/51/90 

 

 تغذیه

 بخش اول:

 :7102کراوس

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

التهاب و پاتوفیزیولوژی بیماری های -3انرژی 

ژنومیک تغذیه -5آنالیز رژیم غذایی -4مزمن 

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

-8ارزیابی بیوشیمیایی، فیزیکی و عملکردی 

 تداخل غذا و دارو

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

تحویل -11اجمالی تشخیص و مداخله تغذیه ای 

غذا و مواد مغذی: رهنمودهای رژیم غذایی، 

 استانداردهای تغذیه ای، و کفایت فرهنگی

 :7102مدرن

کربوهیدرات ها -2پروتئینها و اسیدهای آمینه -1

آب -6انرژی -5چربی ها -4فیبرهای غذایی -3

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

عالئم کمبود و مسمومیت -11ترکیبات مغذی 

 مواد مغذی

 

 بخش دوم:

 :7102کراوس

تحویل غذا و مواد مغذی: -1

طب یکپارچه و مکمل و 

-2یه ای مکمل یاری تغذ

تحویل غذا و مواد مغذی: 

آموزش -3حمایت تغذیه ای 

-4و مشاوره: 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

 :2113مدرن 

در دوران های تغذیه -1

 زندگی

 

 %05جامع 
 اول مطالب

 بخش سوم:

 :7102کراوس

تغذیه در کنترل وزن -1

تغذیه در اختالالت -2

تغذیه در -3خوردن 

فعالیت فیزیکی و 

-4عملکرد ورزشی 

تغذیه و سالمت استخوان 

تغذیه برای سالمت -5

 دهان و دندان

 :7102مدرن 

-چاقی-2ترکیب بدن -1

-چاقی-3اپیدمیولوژی 

پیامدهای -4 کنترل

پیامدهای -5گرسنگی 

متابولیکی محدودیت 

 کالری

 

 بخش چهارم:

 :7102و مدرن  7102کراوس

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

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

درمان پرشکی تغذیه ای برای -3اختالالت دستگاه گوارش فوقانی 

درمان پرشکی تغذیه ای برای -4الت دستگاه گوارش تحتانی اختال

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

درمان پرشکی تغذیه -6ملیتوس، هیپوگالیسمی با منشا غیر دیابتی 

-7ای برای اختالالت تیروئید، آدرنال و سایر اختالالت اندوکرین 

 خونی درمان پرشکی تغذیه ای برای کم

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

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

درمان پرشکی تغذیه ای برای پیشگیری، -11اختالالت کلیوی 

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

درمان -14ه ای برای مراقبت ویژه درمان پرشکی تغذی-13ایدز 

درمان پرشکی تغذیه -15پرشکی تغذیه ای برای بیماری روماتیک 

درمان پرشکی تغذیه ای برای -16ای برای اختالالت عصبی 

 اختالالت روانی و شناختی

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

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

درمان پرشکی تغذیه ای برای ناتوانی های -19متابولیکی ژنتیکی 

 تکاملی و ذهنی
 

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 %05جامع ، سلول های  قلب و گردش خون عضله سلول ،  فیزیولوژی
 اول مطالب

 وارشگغدد ،  تنفس ، اعصاب
 
 %055جامع 

 
 %055 جامع



 

 ، برن و لویفیزیولوژی: گایتون و گنونگ، استرایر             بیوشیمی: لنینجر، دولین، هارپر، هیومن          7102و مدرن  7102تغذیه: کراوس   منابع: 

     99670006796- 66990966 -  66990966 –تهران    :نخبگان آموزشی خدمات تخصصی مرکز

 مطالعه کتب رفرنس نخواهید داشت()با مطالعه جزوات نخبگان دیگر نیازی به 

 مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان        

 خونی ، کلیه

 بیوشیمی

و تعادل اسید و باز، ساختمان اسیدهای  phآب و 

آمینه و پروتئین 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 پیام

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، بیولوژی 

مولکولی، بیوشیمی سرطان، روش های بیوشیمی و بیولوژی مولکولی، 

 بیوشیمی بالینی

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 


