
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 آزمون مرحله 7
 تغذیهعلوم رشته 

 1402دکتزی تخصصی 
 



  هزحله آسهون  7

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آسهون اول  

4/00/1401 

 آسهون دوم

 %دوم مطالب(52)

2/10/1401 

 آسهون سوم

30/10/

1401 

 آسهون چهارم
 %سوم مطالب(52)

22/11/1401 

 آسهون پنجن

 مطالب( %چهارم52)

10/12/1401 

 آسهَى 

 ششن

20/2/1402 

 آسهَى هفتن

22/3/1402 

 

 تغذیه

 بخش اٍل:

 :0202کزاٍس 
 دفغ ٍ جزب ّضن،: افتیدس: اٍل فصل

: دٍم فصل-یهغز هَاد یگَاسض

: یٌیتال: سَم فصل-یاًشط: افتیدس

-تاص-ذیاس تؼادل ٍ تیالکتشٍل آب،

 یاتیاسص: افتیدس: چْاسم فصل

-ِیتغز ٍ غزا تا هشتثط ی خچِیتاس

 یاتیاسص: یٌیتال: پٌجن فصل

-یػولکشد ٍ یکیضیف ،ییایویَضیت

 فصل-یا ِیتغز کیًَهط: ضطن فصل

 یواسیت یَلَطیضیپاتَف ٍ التْاب: ّفتن

 یسفتاس یّاجٌثِ: ّطتن فصل-هضهي

 جاهؼِ دس فشد: یطیهح –

 

 هذرى:

-2پزٍتئیٌهب ٍ اسیدهبی آهیٌه -1

-4فیجزهبی غذایی -3کزثَهیدرات هب 

الکتزٍلیتهب آة ٍ -6اًزصی -5چزثی هب 

سبیز -9ٍیتبهیي هب -8هیٌزال هب -7

عالئن کوجَد ٍ -11تزکیجبت هغذی 

 هسوَهیت هَاد هغذی

 بخش دٍم:

 :0202کزاٍس 
 ٍ صیتطخ تش یهشٍس: ًْن فصل

:  دّن فصل-یا ِیتغز ی هذاخلِ

 نیتٌظ: یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ

-یفشٌّگ هالحظات تا ییغزا نیسط

 هَاد ٍ غزا لیتحَ: اصدّنی فصل

 هشاقثت ٍ فؼال ستیص هَاد: یهغز

: دٍاصدّن فصل-کپاسچِی یّا

 سٍش: یهغز هَاد ٍ غزا لیتحَ

 فصل-یا ِیتغز تیحوا یّا

 شییتغ: هطاٍسُ ٍ آهَصش: ضدّنیس

 دس ِیتغز: چْاسدّن فصل-سفتاس

: پاًضدّن فصل-یشدّیض ٍ یتاسداس

 فصل-یشخَاسگیض دٍساى دس ِیتغز

-یکَدک دٍساى دس ِیتغز: ضاًضدّن

 دٍساى دس ِیتغز: ّفذّن فصل

 دس ِیتغز: ّجذّن فصل-یًَجَاً

 دس ِیتغز: ًَصدّن فصل-یتضسگسال

 یسالوٌذ

 هدرى :

 تغذیه در دٍراى هبی سًدگی-1

 اًتزال ٍ پزاًتزالتغذیه  -2

در جهبى  هیتغذتغذیه در جبهعه ) -3

 %05جامع 
 ايل مطالب

 بخش سَم:

 :0202 کزاٍس

فصل -فصل تیستن. تغزیِ دس هذیشیت ٍصى

فصل -تیست ٍ یکن: اختالالت خَسدى

تیست ٍ دٍم: تغزیِ دس ٍسصش ٍ ػولکشد 

فصل تیست ٍ سَم: تغزیِ ٍ -ٍسصضی

فصل تیست ٍ چْاسم: -سالهت استخَاى

 فصل-تغزیِ تشای سالهت دّاى ٍ دًذاى

 یشات یدسهاً ِیتغز: پٌجن ٍ ستیت

 ػذم ٍ ّا یآلشط: غزا تِ یجاًث یّا ٍاکٌص

 ِیتغز: ضطن ٍ ستیت فصل-ّا تحول

 دستگاُ اختالالت یتشا یپضضک یدسهاً

: ّفتن ٍ ستیت فصل-یفَقاً گَاسش

 اختالالت یتشا یپضضک یدسهاً ِیتغز

 ٍ ستیت فصل-یتحتاً گَاسش دستگاُ

-یکثذ اختالالت دس یدسهاً نیسط: ّطتن

: ًْن ٍ ستیت فصل-کیپاًکشات ٍ یصفشاٍ

 اتتید یتشا یپضضک ٍ یاِ یتغز دسهاى

 شیغ هٌطاء تا خَى قٌذ افت ٍ يیشیض

 یاتتید

 هذرى:

-3اپیدهیَلَصی -چبقی-2تزکیت ثدى -1

-5پیبهدهبی گزسٌگی -4کٌتزل -چبقی

 بخش چهارم:

 ٍ هذرى: 0202کزاٍس 

 یتشا یپضضک یدسهاً ِیتغز: ام یس فصل-

 هطکالت شیسا ٍ آدسًال ذ،یشٍئیت اختالالت

 یا ِیتغز دسهاى: کنی ٍ یس فصل-يیاًذٍکش

 دسهاى: دٍم ٍ یس فصل-یخًَ کن یتشا یپضضک

-یػشٍق یقلث یّا ی واسیت یتشا یپضضک یا ِیتغز

 یتشا یپضضک یدسهاً ِیتغز: سَم ٍ یس فصل

 ِیتغز: چْاسم ٍ یس فصل-یَیس یّا یواسیت

: پٌجن ٍ یس فصل-ِیکل یّا یواسیت دس یدسهاً

-تقا ٍ دسهاى ،یشیطگیپ. سشطاى دس یدسهاً نیسط

 ٍ HIV دس یدسهاً نیسط: ضطن ٍ یس فصل

AIDS-یپضضک دسهاى: ّفتن ٍ یس فصل 

: ّطتن ٍ یس فصل-ظُیٍ یّا دسهشاقثت یاِ یتغز

 ٍ یسویسٍهات یواسیت یتشا یپضضک ِیتغز دسهاى

 ی ِیتغز دسهاى: ًْن ٍ یس فصل-یػضالً یاسکلت

: ام چْل فصل-یػصث اختالالت یتشا یپضضک

 اختالالت ٍ یسٍاًپضضک دس یپضضک ِیتغز دسهاى

 یپضضک ِیتغز دسهاى: کنی ٍ چْل فصل-یضٌاخت

 دسهاى: دٍم ٍ چْل فصل-ٍصى کن ًَصاداى یتشا

-یکیطًت کیهتاتَل اختالالت یتشا یپضضک ِیتغز

 یّا یًاتَاً دس یدسهاً ِیتغز: سَم ٍ چْل فصل

 یسضذ ٍ یرٌّ

 مدرن

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 
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 (زییدر حبل تغ

 

 -6کبلزی پیبهدهبی هتبثَلیکی هحدٍدیت 

 دستگاٌ اختالالت-7 -جزاحی ثبریبتزیک

 گًارش
 

 آًذراستٌذیٌگ:

 ییغزا نیسط کی یضیس تشًاهِ: اٍل فصل

 ، قٌذّا: ّا ذساتیکشتَّ: دٍم فصل-سالن

: ذّایپیل: سَم فصل-افیال ٍ ّا ًطاستِ

 استشٍل ٍ ذّایپیفسفَل ، ذّایشیسیگل یتش

 فصل-یاًشط سنیهتاتَل: چْاسم فصل-ّا

 فصل-تذى ةیتشک ٍ یاًشط تؼادل: پٌجن

 ٍ یچاق ، ٍصى اضافِ: ٍصى تیشیهذ: ضطن

 یّا يیتاهیٍ: ّفتن فصل-ٍصى کوثَد

 ٍ B یّا يیتاهیٍ: آب دس هحلَل

 یّا يیتاهیٍ: ّطتن فصل-C يیتاهیٍ

 فصل-A ، D ، E ٍ K: یچشت دس هحلَل

: دّن فصل-ػوذُ یهؼذً هَاد ٍ آب: ًْن

 تٌاسة: اصدّنی فصل-ابیکو یهؼذً هَاد

 ٍ یهغز هَاد ، یتذً تیفؼال: اًذام

 ِیتغز: دٍاصدّن فصل-تذى تا یساصگاس

 فصل-یشدّیض ٍ یتاسداس: یصًذگ چشخِ

 ، یًَصاد: یصًذگ چشخِ ِیتغز: ضدّنیس

 ِیتغز: چْاسدّن فصل-یًَجَاً ٍ یکَدک

-تؼذ یسالْا ٍ یتضسگسال: یصًذگ چشخِ

 فصل-یسالهت ٍ نیسط: پاًضدّن فصل

 دس کٌٌذُ هصشف یّا یًگشاً: ضاًضدّن

 ٍ یگشسٌگ: ّفذّن فصل-آب ٍ غزا هَسد

 هَاد ّجذّن: فصل-یجْاً ستیص طیهح

 (2102 کشاٍع)یهغز

 یعزيق یقلب یَا یماریب -۲ ابتید فصل  -0
 اختالالت متابًلیک ارثی-۳

 تغذیٍ ي بیماری َای کلیًی -0
 جىبٍ َای خًوی آَه -۶
 تغذیٍ در جزاحی ي تزيما -7

 وًسادان ٍیدر کل یدرماو ٍیتغذ -۸
 یعیطب یي مًاد سم َا ىدٌیآال ،ییغذا یمًاد افشيدو -۹



 

 بیَشیوی: لٌیٌجز، دٍلیي، هارپز، استزایز             فیشیَلَصی: گایتَى ٍ گًٌَگ، بزى ٍ لَی          ، آًذراستٌذیٌگهذرى ، هیَهي، 0202هٌابع:   تغذیه: کزاٍس 

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

 96610610916-الهیجان

 )با هطالعه جشٍات ًخبگاى دیگز ًیاسی به هطالعه کتب رفزًس ًخَاهیذ داشت(

 

 عضله سلَل ٍ غشب،  فیزیولوژی
، سلَل هبی  قلت ٍ گزدش خَى

 خًَی ، کلیه
 %05جامع 

 اول مالب
 َارشگغدد،  تٌفس ، اعصبة

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبس، سبختوبى  phآة ٍ 

اسیدهبی آهیٌه ٍ پزٍتئیي هب، هتبثَلیسن 

اسید هبی آهیٌه ٍ پزٍتئیي هب، آًشین هب، 

 سبختوبى ٍ هتبثَلیسن هن

 

سبختوبى کزثَهیدرات هب، هتبثَلیسن 

کزثَهیدرات هب، ٍیتبهیي هب ٍ هَاد 

 هعدًی، ثیَاًزصتیک

 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

بهبی سیستی، هتبثَلیسن سبختوبى لیپید هب ٍ غش

 لیپید هب، هَرهَى هب ٍ هسیزهبی اًتقبل پیبم

سبختوبى اسیدهبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیدهبی 

ًَکلئیک، ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی سزطبى، رٍش 

 هبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی

 

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

استعذاد 

 تحصیلی
 ههبرت استدالل هٌطقی ههبرت درک هطلت

 %51جبهع 

 اٍل هطبلت
 % 111جبهع  % 111جبهع  ههبرت هبی کوی ههبرتهبی تحلیلی

 سباى

ضویش ٍ  -گشاهش: هطاتقت فاػل ٍ فؼل 

هثحث اسن )اسن دس ًقص  -اًَاع آى 

 -ّا صهاى -صفت( 

 لغت ٍ دسک هطلة سطح هقذهاتی

قیذ ٍ  -گشاهش: جوالت هؼلَم ٍ هجَْل

، too … toاًَاع آى )قیذّای تکشاس، 

so that ،such … that ،enough 

 ،little ،many ،few )... ٍ-  ٍ قیَد

 -کلوات ستط

 لغت ٍ دسک هطلة سطح هتَسط

 %51جبهع 

 اٍل هطبلت

، جوالت I wishگشاهش: جوالت آسصٍیی 

 افؼال ًاقص -ضشطی 

 -ضکل دٍم فؼل  -اًَاع آى گشاهش: صفت ٍ 

کتاب  0-4جوالت سثثی ،لغات: دسٍع 

 ٍاطگاى صتاى ػوَهی

 لغت ٍ دسک هطلة سطح پیطشفتِ-

دم  -جوالت اجتٌاب اص تکشاس  -ّا  گشاهش: ًقل ٍ قَل

کلوات  -حشف تؼشیف  -ػثاسات ٍصفی ، ّا سَالی

 -ٍ افؼال جذاضذًی -حشٍف اضافِ  -پشسطی 

 م پضضکیلغت ٍ دسک هطلة تخصصی ػلَ

 

 % 111جبهع  % 111جبهع 


