 10مرحله آزمون
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 3 +مرحله آزمون رایگان

یادآوری :آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.
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آزهون های تابستانی رایگان (هطالعه  45درصد از دروس اصلی)

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

(%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

(جامع  %25اول)

79/52/52

79/52/52

79/59/32

فصل  :1ولیات -فصل  :2آسیة ّای ًاضی از حروات تىراری

فصل  :3فیسیَلَشی وار -فصل  :4رٍش ّای ارزیاتی پَسچر

روانشناسی هیلگارد :فصل اٍل هاّیت رٍاًطٌاسی ٍ فصل دٍم هثاًی

روانشناسی هیلگارد  :فصل  5ادران ٍ فصل َّ 6ضیاری ٍفصل  7یادگیری ٍ

جاهغ %55

زیست ضٌاسی رٍاًطٌاسی ٍ فصل سَم رضذ رٍاًی ٍ فصل چْارم

ضرعی سازی ٍ فصل  8حافظِ ٍ فصل  9زتاى ٍ اًذیطِ

اٍل هغالة

نام درس

ولیات
ارگًََهی

رٍاًطٌاسی

جاهغ ٪55
اٍل

فرایٌذّای حسی

زتاى

www.nokhbegaan.com

ایٌتر اوطي 1-

ایٌتر اوطي2-

-Developingسغح همذهاتی

-Develophngسغح هتَسظ

جاهغ ٪55
اٍل

 4هرحله آزهون پاییس و زهستان

نام درس

آزهون اول (%52اول مطالب)
99/59/9

آًاتَهی

استخَاى ضٌاسی تٌِ-تَراوس -اتذٍهي -لگي
ٍپریٌِ

آزهون دوم
(%52دوم مطالب)
99/05/9

استخَاى ضٌاسی اًذام -اًذام فَلاًی -اًذام تحتاًی

آزهون سوم
99/00/4

جاهغ ٪55
اٍل

آزهون چهارم

آزهون پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

99/01/2

99/01/13

استخَاى ضٌاسی سر ٍ گردى -هثحث سر ٍ

هجذدا هثحث سرٍ گردى-

گردى

ًَرٍآًاتَهی(اػصاب)

فصل ًَ :7تت واری -فصل :8

ولیات

فصل  :1ولیات -فصل  :2آسیة ّای ًاضی از

فصل  :3فیسیَلَشی وار -فصل  :4رٍش ّای ارزیاتی

ارگًََهی

حروات تىراری

پَسچر

ریاضی

فصل  : 1هجوَػِ ّا -فصل  : 2دستگاُ هختصات
دوارتی ٍ لغثی  -فصل  : 3تاتغ

جاهغ ٪55
اٍل

فصل  : 4حذ ٍ پیَستگی  -فصل  : 5هطتك ٍ وارترد
آى

فصل  :5آًترٍپَهتری -فصل  :6حول دستی تار

جاهغ ٪55

عراحی  -فصل  :9صذا/
ارتؼاش /رٍضٌایی-فصل :15
هاورٍ ارگًََهی

فصل  : 6اًتگرال ٍ وارترد آى  -فصل  : 7دًثالِ

فصل  : 8هاتریس  -فصل : 9

ٍ سری

تَاتغ چٌذ هتغیرُ

اٍل

رٍاًطٌاسی

روانشناسی هیلگارد :فصل اٍل هاّیت رٍاًطٌاسی ٍ

روانشناسی هیلگارد  :فصل  5ادران ٍ فصل 6

فصل دٍم هثاًی زیست ضٌاسی رٍاًطٌاسی ٍ فصل

َّضیاری ٍفصل  7یادگیری ٍ ضرعی سازی ٍ فصل

جاهغ %55

سَم رضذ رٍاًی ٍ فصل چْارم فرایٌذّای حسی

 8حافظِ ٍ فصل  9زتاى ٍ اًذیطِ

اٍل هغالة

هاّیت هذیریت استراتصیه (هذیریت استراتصیه

هاهَریت سازهاًىار یا فؼالیت ها چیست؟

چیست؟ اصغالحات ولیذی در هذیریت استراتصیه

(اّویت هاهَریت سازهاى

الگَی هذیریت استراتصیه هسایای هذیریت

هاّیت هاهَریت سازهاى

استراتصیه اصَل اخاللی ٍ هذیریت استراتصیه

اجسای تطىیل دٌّذُ هاهَریت سازهاى)

همایسِ استراتصیّا در سازهاىّای تجاری ٍ ًظاهی

تْیِ ٍ ارزیاتی هاهَریت سازهاى

روانشناسی هیلگارد :فصل 15

روانشناسی هیلگارد :فصل  15اًگیسُ ّای

رٍاًطٌاسی ًاتِ ٌّجاری ٍ فصل

تٌیادی ٍ فصل ّ 11یجاى ٍ فصل  12تفاٍت

 16رٍضْای درهاى ٍ فصل 17

ّای فردی ٍ فصل  13ضخصیت ٍ فصل 14

ضٌاخت اجتواػی ٍ فصل 18

فطار رٍاًی  ،سالهت ٍ هماتلِ تا فطار

تؼاهل اجتواػی ٍ ًفَر اجتواػی
پیَست  :رٍضْای آهاری ٍ
اًذازُ گیری

هذیریت
سازهاى

www.nokhbegaan.com

جاهغ %55
اٍل هغالة

(هالی  /حساتذاری تَلیذ /ػولیات تحمیك ٍ

اجرای استراتصی :هسائلی در

تَسؼِ

زهیٌِ تازاریاتی ،اهَر هالی/

سیستن اعالػات رایاًِای

حساتذاری ،تحمیك ٍ تَسؼِ ٍ

فْرستی از پرسصّای هرتَط تِ تررسی ػَاهل

سیستن اعالػات رایاًِ هاّیت

داخلی)

اجرای استراتصی هسائلی در زهیٌِ

هَرد جاهغ ٍ توریيّای تجرتی استراتصیّا در

تررسی ػَاهل خارجی

تررسی ٍ اًتخاب استراتصی

تازاریاتی

ػول(اًَاع استراتصیّا

(هاّیت تررسی ػَاهل خارجی

(هاّیت تررسی ٍ اًتخاب استراتصی ّذفّای

هسائلی در زهیٌِ اهَر

استراتصیّای یىپارچگی

ًیرٍّای التصادی

تلٌذهذت

هالی/حساتذاری

استراتصیّای هتوروس

ًیرٍّای اجتواػی ،فرٌّگی ،تَمضٌاسی ٍ هحیغی

چارچَتی جاهغ ترای تذٍیي استراتصی هرحلِ

هسائلی در زهیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ

استراتصیّای تٌَع

ًیرٍّای سیاسی ،دٍلتی ٍ لاًًَی

ٍرٍدی

هسائلی در زهیٌِ سیستن اعالػات

استراتصیّای تذافؼی رٌّوَدّایی ترای اجرای

ًیرٍّای فيآٍری

هرحلِ همایسِ هرحلِ تصوینگیری

رایاًِ تررسی ،ارزیاتی ٍ وٌترل

استراتصی

ًیرٍّای رلاتتی

جٌثِّای فرٌّگی تِ ٌّگام اًتخاب استراتصی

استراتصی هاّیت ارزیاتی

ادغامّا ٍ خریذّای استمراضی

هٌاتغ اعالػات خارجی

جٌثِّای سیاسی تِ ٌّگام اًتخاب استراتصی

استراتصی چارچَتی ترای ارزیاتی

استراتصیّای ػوَهی(شًریه) هایىل پَرتر

اتسارّا ٍ رٍشّای پیصتیٌی

ًمص ّیات هذیرُ) اجرای استراتؤی ،هسائل

استراتصی هٌاتغ ػرضِ اعالػات

هذیریت استراتصیه در سازهاىّای دٍلتی ٍ

تجسیِ ٍ تحلیل رلاتت :الگَی هثتٌی تر پٌج ًیرٍی

هذیریت (هاّیت اجرای استراتصی

درتارُ ارزیاتی استراتصی

غیراًتفاػی)

پَرتر

ّذفّای ساالًِ سیاستّا

ٍیصگیّای سیستن ارزیاتی

تجسیِ ٍ تحلیل صٌؼت :هاتریس ارزیاتی ػَاهل

تخصیص هٌاتغ هذیریت تؼارض تغثیك دادى

اثرتخص ترًاهِریسی التضای

خارجی ))(EFE

ساختار تا استراتصی تجذیذ ساختار ٍ هٌْذسی

حساترسی

تررسی ػَاهل داخلی

هجذد هرتثظ ساختي حمَق ٍ ػولىرد تا

استفادُ از رایاًِ ترای ارزیاتی

(هاّیت تررسی ػَاهل داخلی

استراتصی هذیریت هماٍهت در هماتل

استراتصی

راتغِ تیي ٍاحذّای ٍظیفِای سازهاى

تغییرهذیریت هحیظ عثیؼی

هذیریت استراتصیه تیيالوللی

هذیریت

ایجاد فرٌّگ پطتیثاى ازاستراتصی تَجِ تِ تَلیذ

هاّیت رلاتت جْاًی فرٌّگّا

تازاریاتی)

 /ػولیات تِ ٌّگام اجرای استراتصی)

در دًیا
چالص جْاًی هىسیه رٍسیِ
چیي شاپي ارٍپای هتحذ

زتاى

ایٌتر اوطي 1-

ایٌتر اوطي2-

-Developingسغح همذهاتی

-Develophngسغح هتَسظ

www.nokhbegaan.com

ایٌتر اوطي3-
جاهغ ٪55

تافل

اٍل

 -Develophngسغح پیطرفتِ

ESM1-ESM2

 4هرحله آزهون بهار و تابستان
آزهون ششن

آزهون هفتن( جاهع  ٪05اول)

آزهون هشتن(جاهع  ٪05دوم)

آزهون نهن

آزهون دهن

98/0/12

98/1/02

98/2/05

98/2/13

98/3/9

جاهغ٪55

استخَاى ضٌاسی تٌِ-تَراوس-اتذٍهي-لگي ٍ پریٌِ

استخَاى ضٌاسی سر ٍ گردى -هثحث سر ٍ گردى-

دٍم هغالة

استخَاى ضٌاسی اًذام-اًذام فَلاًی-اًذام تحتاًی

ًَرٍآًاتَهی

جاهغ % 155

جاهغ % 155

ولیات

جاهغ٪55

فصل  :1ولیات -فصل  :2آسیة ّای ًاضی از حروات تىراری

ارگًََهی

دٍم هغالة

فصل  :3فیسیَلَشی وار -فصل  :4رٍش ّای ارزیاتی پَسچر

ریاضی

جاهغ٪55

نام درس

آًاتَهی

فصل  :5آًترٍپَهتری -فصل  :6حول دستی تار
فصل ًَ :7تت واری -فصل  :8عراحی  -فصل  :9صذا /ارتؼاش /رٍضٌایی فصل :15 -هاورٍ

جاهغ % 155

جاهغ % 155

ارگًََهی

فصل  : 1هجوَػِ ّا -فصل  : 2دستگاُ هختصات دوارتی ٍ لغثی  -فصل  : 3تاتغ

فصل  : 6اًتگرال ٍ وارترد آى  -فصل  : 7دًثالِ ٍ سری

فصل  : 4حذ ٍ پیَستگی  -فصل  : 5هطتك ٍ وارترد آى

فصل  : 8هاتریس  -فصل  : 9تَاتغ چٌذ هتغیرُ

جاهغ % 155

جاهغ % 155

دٍم هغالة
روانشناسی هیلگارد :فصل اٍل هاّیت رٍاًطٌاسی ٍ فصل دٍم هثاًی زیست

روانشناسی هیلگارد :فصل  15اًگیسُ ّای تٌیادی ٍ فصل ّ 11یجاى ٍ فصل  12تفاٍت ّای

ضٌاسی رٍاًطٌاسی ٍ فصل سَم رضذ رٍاًی ٍ فصل چْارم فرایٌذّای حسی ،

فردی ٍ فصل  13ضخصیت ٍ فصل  14فطار رٍاًی  ،سالهت ٍ هماتلِ تا فطار ،روانشناسی

روانشناسی هیلگارد  :فصل  5ادران ٍ فصل َّ 6ضیاری ٍفصل  7یادگیری ٍ

هیلگارد :فصل  15رٍاًطٌاسی ًاتِ ٌّجاری ٍ فصل  16رٍضْای درهاى ٍ فصل  17ضٌاخت

ضرعی سازی ٍ فصل  8حافظِ ٍ فصل  9زتاى ٍ اًذیطِ

اجتواػی ٍ فصل  18تؼاهل اجتواػی ٍ ًفَر اجتواػی پیَست  :رٍضْای آهاری ٍ اًذازُ گیری

هاّیت هذیریت استراتصیه (هذیریت استراتصیه چیست؟ اصغالحات ولیذی در

(هالی  /حساتذاری تَلیذ /ػولیات تحمیك ٍ تَسؼِ

هذیریت استراتصیه الگَی هذیریت استراتصیه هسایای هذیریت استراتصیه

سیستن اعالػات رایاًِای

اصَل اخاللی ٍ هذیریت استراتصیه همایسِ استراتصیّا در سازهاىّای تجاری ٍ

فْرستی از پرسصّای هرتَط تِ تررسی ػَاهل داخلی)

ًظاهی هَرد جاهغ ٍ توریيّای تجرتی استراتصیّا در ػول(اًَاع استراتصیّا

تررسی ٍ اًتخاب استراتصی

هذیریت

جاهغ٪55

استراتصیّای یىپارچگی

(هاّیت تررسی ٍ اًتخاب استراتصی ّذفّای تلٌذهذت

استراتصیّای هتوروس

چارچَتی جاهغ ترای تذٍیي استراتصی هرحلِ ٍرٍدی

سازهاى

دٍم هغالة

استراتصیّای تٌَع

هرحلِ همایسِ هرحلِ تصوینگیری

استراتصیّای تذافؼی رٌّوَدّایی ترای اجرای استراتصی

جٌثِّای فرٌّگی تِ ٌّگام اًتخاب استراتصی جٌثِّای سیاسی تِ ٌّگام اًتخاب استراتصی ًمص

ادغامّا ٍ خریذّای استمراضی

ّیات هذیرُ) اجرای استراتؤی ،هسائل هذیریت (هاّیت اجرای استراتصی

استراتصیّای ػوَهی(شًریه) هایىل پَرتر

ّذفّای ساالًِ سیاستّا

هذیریت استراتصیه در سازهاىّای دٍلتی ٍ غیراًتفاػی)

تخصیص هٌاتغ هذیریت تؼارض تغثیك دادى ساختار تا استراتصی تجذیذ ساختار ٍ هٌْذسی هجذد

هاهَریت سازهاًىار یا فؼالیت ها چیست؟

هرتثظ ساختي حمَق ٍ ػولىرد تا استراتصی هذیریت هماٍهت در هماتل تغییرهذیریت هحیظ عثیؼی

رٍاًطٌاسی

جاهغ٪55
دٍم هغالة

www.nokhbegaan.com

جاهغ % 155

جاهغ % 155

جاهغ % 155

جاهغ % 155

(اّویت هاهَریت سازهاى

ایجاد فرٌّگ پطتیثاى ازاستراتصی تَجِ تِ تَلیذ  /ػولیات تِ ٌّگام اجرای استراتصی)

هاّیت هاهَریت سازهاى

اجرای استراتصی :هسائلی در زهیٌِ تازاریاتی ،اهَر هالی /حساتذاری ،تحمیك ٍ تَسؼِ ٍ سیستن

اجسای تطىیل دٌّذُ هاهَریت سازهاى)

اعالػات رایاًِ هاّیت اجرای استراتصی هسائلی در زهیٌِ تازاریاتی

تْیِ ٍ ارزیاتی هاهَریت سازهاى

هسائلی در زهیٌِ اهَر هالی/حساتذاری

تررسی ػَاهل خارجی

هسائلی در زهیٌِ تحمیك ٍ تَسؼِ هسائلی در زهیٌِ سیستن اعالػات رایاًِ تررسی ،ارزیاتی ٍ وٌترل

(هاّیت تررسی ػَاهل خارجی

استراتصی هاّیت ارزیاتی استراتصی چارچَتی ترای ارزیاتی استراتصی هٌاتغ ػرضِ اعالػات درتارُ

ًیرٍّای التصادی

ارزیاتی استراتصی ٍیصگیّای سیستن ارزیاتی اثرتخص ترًاهِریسی التضای حساترسی

ًیرٍّای اجتواػی ،فرٌّگی ،تَمضٌاسی ٍ هحیغی

استفادُ از رایاًِ ترای ارزیاتی استراتصی

ًیرٍّای سیاسی ،دٍلتی ٍ لاًًَی

هذیریت استراتصیه تیيالوللی

ًیرٍّای فيآٍری

هاّیت رلاتت جْاًی فرٌّگّا در دًیا

ًیرٍّای رلاتتی

چالص جْاًی هىسیه رٍسیِ چیي شاپي ارٍپای هتحذ

هٌاتغ اعالػات خارجی
اتسارّا ٍ رٍشّای پیصتیٌی
تجسیِ ٍ تحلیل رلاتت :الگَی هثتٌی تر پٌج ًیرٍی پَرتر
تجسیِ ٍ تحلیل صٌؼت :هاتریس ارزیاتی ػَاهل خارجی ))(EFE
تررسی ػَاهل داخلی
(هاّیت تررسی ػَاهل داخلی
راتغِ تیي ٍاحذّای ٍظیفِای سازهاى
هذیریت
تازاریاتی)

زتاى

جاهغ٪55
دٍم هغالة

ایٌتر اوطي 1-

ایٌتر اوطي3-

-Developingسغح همذهاتی

تافل

ایٌتر اوطي2-

 -Develophngسغح پیطرفتِ

-Develophngسغح هتَسظ

ESM1-ESM2

جاهغ % 155

جاهغ % 155

مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:
تهران  66090966 - 66090966 -و 90630006396

www.nokhbegaan.com

رشت96666666990-

الهیجان96610610916-

