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

 

 %اول مطالة(52)آسهون اول  

7/00/00 

 آسهون دوم  

 %دوم مطالة(52)

5/10/00 

 آسهون سوم

3/11/00 

 آسهون چهارم  

 %سوم مطالة(52)

1/12/00 

 آسهون پنجن 

 مطالة( %چهارم52)

22/12/00 

 

میکزوب شناسی 

 مواد غذایی

فصل اٍل:طبقِ بٌذی ببکتزی ّب ٍ 

خصَصیبت آًْب، فصل دٍم:قبرچ 

 هبیکَتَکسیي ّبّب تب ابتذای 

اس ابتذای هبیکَتَکسیي ّب تب آخز فصل،فصل سَم:عَاهل 

درًٍی ٍ بیزًٍی غذا هَثز بز رضذ ببکتزی ّب، فصل 

چْبرم:رٍش ّبی ضٌبسبیی هیکزٍة ّب، فصل پٌجن:فسبد 

فزاٍردُ ّبی غذایی تب ابتذای هیکزٍبیَلَصی فزاٍردُ ّبی 

 لبٌی

 %05جامع 
 اول مطالب

ی فزاٍردُ ّبی اس ابتذای هیکزٍبیَلَص

لبٌی تب آخز فصل، فصل ضطن:رٍش ّبی 

هختلف ًگْذاری هَاد غذایی تب ابتذای 

 بستِ بٌذی آسپتیک

اس ابتذای یستِ بٌذی آسپتیک تب 

آخز فصل، فصل ّفتن:بیوبری ّبی 

 ببکتزیبیی ًبضی اس هَاد غذایی

 

 شیمی مواد غذایی
 سیستن ّبی کلَئیذیفصل دٍم:لیپیذ ّب، فصل سَم:  فصل اٍل: کزبَّیذرات ّب

 %05جامع 

 اول مالب

فصل چْبرم:پزٍتئیي ّب، فصل 

پٌجن:ٍیتبهیي ّب، فصل ضطن:طعن هَاد 

 غذایی، فصل ّفتن:هَاد هعذًی

فصل ّطتن:هکبًیسن ٍاکٌص ّبی 

قَُْ ای ضذى،فصل ًْن:آة، فصل 

دّن:رًگ هَاد غذایی، فصل 

یبسدّن:افشٍدًی ّبی هَاد غذایی، 

 فصل دٍاسدّن:آًشین ّب

 

 سببى

 1-اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 

 
 %05جامع 

 اول مطالب

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 
ESM1-ESM2 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان: 

     99372223756و  66992938 -  66992961 -تهران         

 91342342543-الهیجان

 نام درس

 

 آزمون ششم

13/1/1400 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

27/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

10/2/1400 

 آزمون نهم

17/2/1400 

 آزمون دهم

24/2/1400 

میکزوب شناسی 

 مواد غذایی

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

فصل اٍل:طبقِ بٌذی ببکتزی ّب ٍ خصَصیبت آًْب، فصل دٍم:قبرچ ّب تب ابتذای 

 هبیکَتَکسیي ّب

درًٍی ٍ بیزًٍی غذا اس ابتذای هبیکَتَکسیي ّب تب آخز فصل،فصل سَم:عَاهل 

هَثز بز رضذ ببکتزی ّب، فصل چْبرم:رٍش ّبی ضٌبسبیی هیکزٍة ّب، فصل 

 پٌجن:فسبد فزاٍردُ ّبی غذایی تب ابتذای هیکزٍبیَلَصی فزاٍردُ ّبی لبٌی

اس ابتذای هیکزٍبیَلَصی فزاٍردُ ّبی لبٌی تب آخز فصل، 

فصل ضطن:رٍش ّبی هختلف ًگْذاری هَاد غذایی تب 

 تِ بٌذی آسپتیکابتذای بس

اس ابتذای یستِ بٌذی آسپتیک تب آخز فصل، فصل 

 ّفتن:بیوبری ّبی ببکتزیبیی ًبضی اس هَاد غذایی

 % 055جامع  % 055جامع 

 

 شیمی مواد غذایی

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 فصل اٍل: کزبَّیذرات ّب
 فصل دٍم:لیپیذ ّب، فصل سَم: سیستن ّبی کلَئیذی

پٌجن:ٍیتبهیي ّب، فصل  فصل چْبرم:پزٍتئیي ّب، فصل

 ضطن:طعن هَاد غذایی، فصل ّفتن:هَاد هعذًی

فصل ّطتن:هکبًیسن ٍاکٌص ّبی قَُْ ای ضذى،فصل 

ًْن:آة، فصل دّن:رًگ هَاد غذایی، فصل 

 یبسدّن:افشٍدًی ّبی هَاد غذایی، فصل دٍاسدّن:آًشین ّب

 % 055جامع  % 055جامع 

 

 ستان

 
 %05جامع 

 مطالب دوم

 0-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 055جامع  % 055جامع 


