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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت غیرحضوری برگسار می گردد.توجه

 

 مرحله آزمون 10

 سن شناسیرشته  

 1400ارشد 
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان  5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

7/00/00 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

5/10/00 

 آزهون سوم

3/11/00 

 آزهون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

1/12/00 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/12/00 

شیمی 

 عمومی

ها ، مولکولها و یونها ، استوکیومتری ،  مات

آلکبًْب سیکلَآلکبًْب ،  فرمولهای شیمیایی

  ایشٍهزّبی فضبیی 

معادالت شیمیایی ، شیمی گرمایی ، ساختار 

ّبلَآلکبًْب ، الکلْب ٍ اتزّب ،   الکترونی اتمها

 آلکٌْب

 ٪05جبهع 

 اول مطالب

خواص اتمها وپیوند یونی ، پیوند کوواالنسی ، 
شکل هندسی مولکول ها و هیبرید اسیون اوربیتال 

، تزکیجبت آرٍهبتیک ،    آلکینها  های اتمی

 آلدّیدّب ٍ کتًَْب

  گازها ، مایعات ، جامدات ، محلوله
اسیدّب ٍ استزّب ، آهیٌْب ٍ 

هشتقبت ، تزکیجبت ّتزٍسیکل ٍ 

 قٌدّب                 

 واکنش های آلرژیک اصَل سن شٌبسی سم شناسی
 ٪05جبهع 

 اول مطالب
Threshold)تست های سمیت حاد )آستانه 

 8و  7فصول  6و  4فصول  داروشناسی
 ٪05جبهع 

 اول مطالب
 01و  00و  01فصول 

بیوتیکها و داروهای ضد  آنتی

دیس ریتمی ، دیورتیکها و 

 داروهای ضد فشار خون

 بیوشیمی

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبس، سبختوبى  phآة ٍ 

اسیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب، هتبثَلیسن 

اسیدّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب، آًشین ّب، 

 سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن

سبختوبى کزثَّیدرات ّب، هتبثَلیسن 

کزثَّیدرات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعدًی، 

 ثیَاًزصتیک

 ٪05جبهع 

 اول مطالب

یستی، هتبثَلیسن سبختوبى لپیدّب ٍ غشبّبی س

 لیپیدّب، َّرهَى ّب ٍ هسیزّبی اًتقبل پیبم

سبختوبى اسیدّبی ًَکلئیک، 

هتبثَلیسن اسیدّبی ًَکلئیک، 

ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی 

سزطبى،رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ 

ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی 

 ثبلیٌی
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زیست  

 شناسی

سلَل ٍ ثبفت، هبکزٍ هلکَل ّب ٍ تقسین 

 سلَل، فتَسٌتش
 دستگبُ ّب ٍ اًدام ّب

 ٪05جبهع 

 اول مطالب

 تَلید هثل جٌسی-تغذیِ ٍ هتبثَلیسن
ٍراثت،ردُ ثٌدی هَجَدات 

        سًدُ

 زبان
 1-ایٌتز اکشي 

Developing-سطح  هقدهبتی 

 2-ایٌتز اکشي

Develophng-سطح هتَسط 

 ٪05جبهع 

 اول مطالب

 3-ایٌتز اکشي

 تبفل

Develophng- ِسطح پیشزفت 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

20/1/1400 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

31/2/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

22/3/1400 

 آزمون نهم

11/4/1400 

 آزمون دهم

25/4/1400 

شیمی 

 عمومی

 ٪05جبهع 

 دٍم هطبلت

، فرمولهای ها ، مولکولها و یونها ، استوکیومتری  مات

 آلکبًْب سیکلَآلکبًْب ، ایشٍهزّبی فضبیی شیمیایی

معادالت شیمیایی ، شیمی گرمایی ، ساختار الکترونی 

 ّبلَآلکبًْب ، الکلْب ٍ اتزّب ، آلکٌْب  اتمها

خواص اتمها وپیوند یونی ، پیوند کوواالنسی ، شکل 
  هندسی مولکول ها و هیبرید اسیون اوربیتال های اتمی

 ، تزکیجبت آرٍهبتیک ،  آلدّیدّب ٍ کتًَْب  آلکینها

اسیدّب ٍ استزّب ،   گازها ، مایعات ، جامدات ، محلوله

 آهیٌْب ٍ هشتقبت ، تزکیجبت ّتزٍسیکل ٍ قٌدّب

 % 155جبهع 
 155جبهع 

% 

 سم شناسی
 ٪05جبهع 

 دٍم هطبلت
 اصَل سن شٌبسی

 واکنش های آلرژیک
Threshold)آستانه( 

 تست های سمیت حاد
 % 155جبهع 

 155جبهع 

% 

 داروشناسی
 ٪05جبهع 

 دٍم هطبلت
 6و  4فصول 
 8و  7فصول 

 01و  00و  01فصول 
بیوتیکها و داروهای ضد دیس ریتمی ، دیورتیکها و  آنتی

 داروهای ضد فشار خون
 % 155جبهع 

 155جبهع 

% 

 بیوشیمی

 ٪05جبهع 

 دٍم هطبلت

ٍ تعبدل اسید ٍ ثبس، سبختوبى اسیدّبی  phآة ٍ 

آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب، هتبثَلیسن اسیدّبی آهیٌِ ٍ 

 پزٍتئیي ّب، آًشین ّب، سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن

سبختوبى کزثَّیدرات ّب، هتبثَلیسن کزثَّیدرات 

 ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعدًی، ثیَاًزصتیک

یدّب، سبختوبى لپیدّب ٍ غشبّبی سیستی، هتبثَلیسن لیپ

 َّرهَى ّب ٍ هسیزّبی اًتقبل پیبم

سبختوبى اسیدّبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیدّبی 

ًَکلئیک، ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی سزطبى،رٍش 

 ّبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی

 % 155جبهع 
 155جبهع 

% 

زیست  

 شناسی

 ٪05جبهع 

 دٍم هطبلت

تقسین سلَل، سلَل ٍ ثبفت، هبکزٍ هلکَل ّب ٍ 

 فتَسٌتش

 دستگبُ ّب ٍ اًدام ّب

 تَلید هثل جٌسی-تغذیِ ٍ هتبثَلیسن

 ٍراثت،ردُ ثٌدی هَجَدات سًدُ
 % 155جبهع 

 155جبهع 

% 
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  18261112645 - 55811127 -  55811150 -تهران          مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 10231231432-الهیجان

 زبان

 ٪05جبهع 

 دٍم هطبلت

 1-ایٌتز اکشي 

Developing-سطح  هقدهبتی 

 2-ایٌتز اکشي

Develophng-سطح هتَسط 

 3-ایٌتز اکشي

 تبفل

Develophng-  پیشزفتِسطح 

ESM1-ESM2 

 % 155جبهع 
 155جبهع 

% 


