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 مرحله آزمون   7

 نام درس

 

%اول 52)آزمون اول 

 مطالب(

2/9/92 

%دوم 52آزمون دوم)

 مطالب(

3/01/92 

آزمون 

 سوم

0/00/92 

%سوم 52آزمون چهارم)

 مطالب( 

6/05/92 

 %چهارم مطالب(52)آزمون پنجم 

52/05/92 

 ششمآزمون 

01/0/96 

 هفتمآزمون 

1/5/96 

 آناتومی

-استخوان شناسی تنه

 -ابدومن -توراکس

 لگن وپرینه

ندام ا -ستخوان شناسی انداما

 اندام تحتانی -فوقانی
 ٪05 جامع

 اول

 -استخوان شناسی سر و گردن

 گردنمبحث سر و 
 % 055جامع  % 055جامع  نوروآناتومی)اعصاب( -سرو گردنمجددا مبحث 

 عضله سلول ،  فیزیولوژی
، سلول های  قلب و گردش خون

 خونی ، کلیه

 %05جامع 

 اول مطالب
 % 011جامع  % 011جامع  وارشگغدد ،  تنفس ، اعصاب

 بیوشیمی

و تعادل اسید و باز،  phآب و 

ساختمان اسیدهای 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

ی زیستی، ساختمان لیپید ها و غشاها

متابولیسم لیپید ها، هورمون ها و 

 مسیرهای انتقال پیام

ساختمان اسیدهای نوکلئیک، متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، 

بیولوژی مولكولی، بیوشیمی سرطان، روش های بیوشیمی و 

 بیولوژی مولكولی، بیوشیمی بالینی

 % 011جامع  % 011جامع 

تغذیه و 

 متابولیزیم

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

 هاآب و الکترولیت -مغذی

تغذیه در  -تغذیه در دورانها
 -ای ژنومیک تغذیه -جامعه

بررسی  -تداخل غذا و دارو
 -وضعیت رژیمی و بالینی

های آزمایشگاهی در  داده
ای و پیرا  تغذیه روده -تغذیه
تشخیص و مداخله  -ای روده

 -ای چاقی هیپرفاژیک تغذیه
غذایی و مشاوره  های مکمل

 برای تغییر

 %05جامع 

 اول مطالب

تغذیه در  -کنترل وزن
تغذیه  -اختالالت خوردن

تغذیه و سالمت  -ورزشکاران
تغذیه و سالمت  -استخوان

 دهان و دندان

 -رژیم درمانی در اختالالت دستگاه گوارش فوقانی

 -رژیم درمانی در اختالالت دستگاه گوارش تحتانی

پزشکی در اختالالت کبد، سیستم تغذیه درمانی 

رژیم درمانی در  -صفراوی و بخش برون ریز پانکراس

رژیم  -رژیم درمانی در دیابت -آلرژی های غذایی

رژیم درمانی در  -درمانی در کم خونی )آنمی(

 -رژیم درمانی در اختالالت ریوی -های قلبی بیماری

رژیم درمانی در  -های کلیوی رژیم درمانی در بیماری

رژیم درمانی در  -تغذیه درمانی در ایدز -رطانس

رژیم درمانی در اختالالت  -اختالالت روماتوئید

تغذیه  -رژیم درمانی در اختالالت متابولیک -عصبی

های متابولیکی، عفونت، ضربه، سوختگی،  در استرس

تغذیه  -های تیروئید رژیم درمانی در بیماری -جراحی

 % 011جامع  % 011جامع 
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  90630006396و  66090966 -  66090966 -  تهران            مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان  96666666990-رشت

 -ی و ذهنیماندگی های تکامل درمانی در عقب

نوزاد کم  -های تغذیه در اختالالت روانی مراقبت

 (LBW )وزن


