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مرحله آزمون 7   

  

 آسهون هفتن

31/2/1400 

 آسهون ششن

20/1/1400 

 آسهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/12/99 

 آسهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

1/12/99 

 آسهون سوم

3/11/99 

 آسهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

5/10/99 

 %اول مطالب(52)آسهون اول  

7/09/99 

 نام درس
 

 

 %011جبهغ 

 

 %011جبهغ 

 بخش چهارم:

 :7102و مذرن  7102کراوس

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای ٍاوٌؾ ّبی -0

-2ًبهغلَة ثِ غزا: آلشطی ّب ٍ ػذم تحول ّب 

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای اختالالت دػتگبُ 

ثشای  دسهبى پشؿىی تغزیِ ای-3گَاسؽ فَلبًی 

دسهبى -4اختالالت دػتگبُ گَاسؽ تحتبًی 

پشؿىی تغزیِ ای ثشای اختالالت وجذ ٍ پبًىشاع 

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای دیبثت هلیتَع، -5

دسهبى پشؿىی -6ّیپَگالیؼوی ثب هٌـب غیش دیبثتی 

تغزیِ ای ثشای اختالالت تیشٍئیذ، آدسًبل ٍ ػبیش 

ای  دسهبى پشؿىی تغزیِ-7اختالالت اًذٍوشیي 

 ثشای ون خًَی

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی ّبی للجی -8

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی ّبی -9

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای اختالالت -01سیَی 

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای -00ولیَی 

دسهبى -02پیـگیشی، دسهبى ٍ ثمب دس ػشعبى 

 دسهبى-03ٍ ایذص  HIVپشؿىی تغزیِ ای ثشای 

دسهبى -04پشؿىی تغزیِ ای ثشای هشالجت ٍیظُ 

-05پشؿىی تغزیِ ای ثشای ثیوبسی سٍهبتیه 

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای اختالالت ػصجی 

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای اختالالت سٍاًی -06

 ٍ ؿٌبختی

 بخش سوم:

 :7102کراوس

تغزیِ -2تغزیِ دس وٌتشل ٍصى -0

تغزیِ دس -3دس اختالالت خَسدى 

فؼبلیت فیضیىی ٍ ػولىشد ٍسصؿی 

-5تغزیِ ٍ ػالهت اػتخَاى -4

 تغزیِ ثشای ػالهت دّبى ٍ دًذاى

 :7102مذرن 

-چبلی-2تشویت ثذى -0

-4وٌتشل -چبلی-3اپیذهیَلَطی 

پیبهذّبی -5پیبهذّبی گشػٌگی 

 هتبثَلیىی هحذٍدیت وبلشی

 %51جبهغ 

 اٍل هغبلت

 بخش دوم:

 :7102کراوس

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: عت یىپبسچِ -0

تحَیل -2ٍ هىول ٍ هىول یبسی تغزیِ ای 

-3غزا ٍ هَاد هغزی: حوبیت تغزیِ ای 

تغزیِ -4آهَصؽ ٍ هـبٍسُ: تغییش سفتبسی 

تغزیِ دس -5دس دٍساى ثبسداسی ٍ ؿیشدّی 

تغزیِ دس دٍساى -6دٍساى ؿیشخَاسگی 

-8تغزیِ دس دٍساى ًَجَاًی -7وَدوی 

تغزیِ دس -9تغزیِ دس دٍساى ثضسگؼبلی 

 دٍساى ػبلوٌذی

 :2103هذسى 

 تغزیِ دس دٍساى ّبی صًذگی-0

 بخش اول:

 :7102کراوس

جزة، اًتمبل ٍ دفغ هَاد  ّضن ٍ-0

التْبة ٍ -3اًشطی -2هغزی 

-4پبتَفیضیَلَطی ثیوبسی ّبی هضهي 

طًَهیه تغزیِ ای -5آًبلیض سطین غزایی 

آة ٍ الىتشٍلیت ٍ تؼبدل اػیذ ٍ ثبص -6

اسصیبثی ثیَؿیویبیی، فیضیىی ٍ -7

 تذاخل غزا ٍ داسٍ-8ػولىشدی 

-01هحیغی: فشد دس جبهؼِ -سفتبسی-9

ـخیص ٍ هذاخلِ تغزیِ ثشسػی اجوبلی ت

تحَیل غزا ٍ هَاد هغزی: -00ای 

سٌّوَدّبی سطین غزایی، اػتبًذاسدّبی 

 تغزیِ ای، ٍ وفبیت فشٌّگی

 :7102مذرن

-2پشٍتئیٌْب ٍ اػیذّبی آهیٌِ -0

-4فیجشّبی غزایی -3وشثَّیذسات ّب 

آة ٍ الىتشٍلیتْب -6اًشطی -5چشثی ّب 

ػبیش -9ٍیتبهیي ّب -8هیٌشال ّب -7

ػالئن ووجَد ٍ -01هغزی تشویجبت 

 هؼوَهیت هَاد هغزی

 تغذیه
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دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای ًَصاداى ثب ٍصى -07

دسهبى پشؿىی -08 (LBW)پبییي ٌّگبم تَلذ

-09زیِ ای ثشای اختالالت هتبثَلیىی طًتیىی تغ

دسهبى پشؿىی تغزیِ ای ثشای ًبتَاًی ّبی تىبهلی 

 ٍ رٌّی

 %011جبهغ  %011جامع 

اجشای اػتشاتظی: هؼبئلی دس صهیٌِ ثبصاسیبثی، 

اهَس هبلی/ حؼبثذاسی، تحمیك ٍ تَػؼِ ٍ ػیؼتن 

اعالػبت سایبًِ هبّیت اجشای اػتشاتظی هؼبئلی دس 

 صهیٌِ ثبصاسیبثی

 هؼبئلی دس صهیٌِ اهَس هبلی/حؼبثذاسی

دس صهیٌِ تحمیك ٍ تَػؼِ هؼبئلی دس  هؼبئلی

صهیٌِ ػیؼتن اعالػبت سایبًِ ثشسػی، اسصیبثی ٍ 

وٌتشل اػتشاتظی هبّیت اسصیبثی اػتشاتظی 

چبسچَثی ثشای اسصیبثی اػتشاتظی هٌبثغ ػشضِ 

ّبی  اعالػبت دسثبسُ اسصیبثی اػتشاتظی ٍیظگی

سیضی التضبی  ػیؼتن اسصیبثی اثشثخؾ ثشًبهِ

 حؼبثشػی

 اػتشاتظی ص سایبًِ ثشای اسصیبثیاػتفبدُ ا

 الوللی هذیشیت اػتشاتظیه ثیي

 ّب دس دًیب هبّیت سلبثت جْبًی فشٌّگ

چبلؾ جْبًی هىضیه سٍػیِ چیي طاپي 

 اسٍپبی هتحذ

 

)هبلی / حؼبثذاسی تَلیذ 

 /ػولیبت تحمیك ٍ تَػؼِ

 ای ػیؼتن اعالػبت سایبًِ

ّبی هشثَط ثِ  فْشػتی اص پشػؾ

 ثشسػی ػَاهل داخلی(

 ثشسػی ٍ اًتخبة اػتشاتظی

)هبّیت ثشسػی ٍ اًتخبة 

 ّبی ثلٌذهذت اػتشاتظی ّذف

چبسچَثی جبهغ ثشای تذٍیي 

 اػتشاتظی هشحلِ ٍسٍدی

هشحلِ همبیؼِ هشحلِ 

 گیشی تصوین

ّبی فشٌّگی ثِ ٌّگبم  جٌجِ

ّبی ػیبػی  اًتخبة اػتشاتظی جٌجِ

ثِ ٌّگبم اًتخبة اػتشاتظی ًمؾ 

ی،  ّیبت هذیشُ( اجشای اػتشاتؤ

هؼبئل هذیشیت )هبّیت اجشای 

 اػتشاتظی

 ّب ّبی ػبالًِ ػیبػت ّذف

تخصیص هٌبثغ هذیشیت تؼبسض 

تغجیك دادى ػبختبس ثب اػتشاتظی 

تجذیذ ػبختبس ٍ هٌْذػی هجذد 

هشتجظ ػبختي حمَق ٍ ػولىشد 

ثب اػتشاتظی هذیشیت همبٍهت دس 

 همبثل تغییشهذیشیت هحیظ عجیؼی

%  اٍل 51جبهغ 

 هغبلت

هبهَسیت ػبصهبًىبس یب فؼبلیت هب 

 چیؼت؟

 )اّویت هبهَسیت ػبصهبى

 هبّیت هبهَسیت ػبصهبى

 اجضای تـىیل دٌّذُ هبهَسیت ػبصهبى(

 تْیِ ٍ اسصیبثی هبهَسیت ػبصهبى

 ثشسػی ػَاهل خبسجی

 خبسجی)هبّیت ثشسػی ػَاهل 

 ًیشٍّبی التصبدی

ؿٌبػی  ًیشٍّبی اجتوبػی، فشٌّگی، ثَم

 ٍ هحیغی

 ًیشٍّبی ػیبػی، دٍلتی ٍ لبًًَی

 آٍسی ًیشٍّبی في

 ًیشٍّبی سلبثتی

 هٌبثغ اعالػبت خبسجی

 ثیٌی ّبی پیؾ اثضاسّب ٍ سٍؽ

تجضیِ ٍ تحلیل سلبثت: الگَی هجتٌی ثش 

 پٌج ًیشٍی پَستش

بثی تجضیِ ٍ تحلیل صٌؼت: هبتشیغ اسصی

 ((EFE)ػَاهل خبسجی 

 ثشسػی ػَاهل داخلی

 )هبّیت ثشسػی ػَاهل داخلی

 ای ػبصهبى ساثغِ ثیي ٍاحذّبی ٍظیفِ

 هذیشیت

 ثبصاسیبثی(

هبّیت هذیشیت اػتشاتظیه )هذیشیت 

اػتشاتظیه چیؼت؟ اصغالحبت 

ولیذی دس هذیشیت اػتشاتظیه الگَی 

هذیشیت اػتشاتظیه هضایبی هذیشیت 

اخاللی ٍ هذیشیت اػتشاتظیه  اصَل 

ّب دس  اػتشاتظیه  همبیؼِ اػتشاتظی

ّبی تجبسی ٍ ًظبهی هَسد جبهغ  ػبصهبى

ّب دس  اػتشاتظی ّبی تجشثی ٍ توشیي

 ّب ػول)اًَاع اػتشاتظی

 ّبی یىپبسچگی اػتشاتظی

 ّبی هتوشوض اػتشاتظی

 ّبی تٌَع اػتشاتظی

سٌّوَدّبیی  ّبی تذافؼی اػتشاتظی

 ثشای اجشای اػتشاتظی

 ّب ٍ خشیذّبی اػتمشاضی ادغبم

ّبی ػوَهی)طًشیه( هبیىل  اػتشاتظی

 پَستش

ّبی  هذیشیت اػتشاتظیه دس ػبصهبى

 دٍلتی ٍ غیشاًتفبػی(

 

هذیزیت 

 استزاتژیک
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ایجبد فشٌّگ پـتیجبى 

تظی تَجِ ثِ تَلیذ / اصاػتشا

ػولیبت ثِ ٌّگبم اجشای 

 اػتشاتظی(

 هْبستْبی تحلیلی هْبست ّبی ووی %011جبهغ  %011جامع 
 

%  اٍل 51جبهغ 

 هغبلت
 هْبست دسن هغلت هْبست اػتذالل هٌغمی

استعذاد 

 تحصیلی

 

 داشت( نخواهیذ رفرنس کتب مطالعه به نیازي دیگر نخبگان جسوات مطالعه )با 

 90630006396 - 66090966 -  66090966 -تهران          مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان 96666666990-رشت

 


