 10مرحله آزمون
رشته فیسیولوشی
ارشد 98
 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)

نام درس

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

(%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

(جامع  %25اول)

79/52/52

79/52/52

79/59/32

فصل اٍل :تک یبختگبى-تک یبختگبى در یک ًگبُ-صفبت کلی ٍ عوَهی تک
یبختگبى-شبخِ سبرکَهبستیگَفَرا)-ردُ سبرکَدیٌبٍ ٍیصگی ّبی

زیست جبًَر

آهیت(فراهیٌیفرّب(رٍزًِ داراىّ-لیَزٍئرّب(خَرشیذیبى)-شعبعیبى(رادیَلرّب)-ردُ ی
تبشکذاراى-تبشکذارى گیبّی-تبشکذارى جبًَری-زیرشبخِ اپبلیٌبتب-شبخِ ّبگذاراى-
شبخِ هصُ داراى

فیسیَلَشی

زثبى
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فصل دٍم:ثی هْرگبى-ثی هْرگبى در یک ًگبُ-اسفٌج ّب-سالًترُ
ّب -شبًِ داراى -کرم ّبی پْي -کرم ّبی ًَاری -کرم ّبی رٍثبًی-
گرداى تٌبى-هَی شکوبى -کرم ّبی ًَاری-کرم ّبی حلقَی ً -رم

جبهع ٪05
اٍل هطبلت

تٌبى

سلَل  ،عضلِ

قلت ٍ گردش خَى  ،سلَل ّبی خًَی  ،کلیِ

ایٌتر اکشي 1-

ایٌتر اکشي2-

-Developingسطح هقذهبتی

-Develophngسطح هتَسط

جبهع ٪05
اٍل هطبلت

جبهع ٪05
اٍل هطبلت

 4هرحله آزهون پاییس و زهستان

نام درس

آزهون اول (%52اول مطالب)
99/59/9

آزهون دوم
(%52دوم مطالب)
99/05/9

آزهون سوم
99/00/4

آزهون چهارم

آزهون پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

99/01/2

99/01/13

فصل اٍل :تک یبختگبى-تک یبختگبى در یک ًگبُ-صفبت
کلی ٍ عوَهی تک یبختگبى-شبخِ سبرکَهبستیگَفَرا)-ردُ

فصل دٍم:ثی هْرگبى-ثی هْرگبى در یک ًگبُ-اسفٌج

زیست

سبرکَدیٌبٍ ٍیصگی ّبی آهیت(فراهیٌیفرّب(رٍزًِ داراى-

ّب-سالًترُ ّب -شبًِ داراى -کرم ّبی پْي -کرم ّبی

جانوری

ّلیَزٍئرّب(خَرشیذیبى)-شعبعیبى(رادیَلرّب)-ردُ ی

ًَاری -کرم ّبی رٍثبًی -گرداى تٌبى-هَی شکوبى -

تبشکذاراى-تبشکذارى گیبّی-تبشکذارى جبًَری-زیرشبخِ

کرم ّبی ًَاری-کرم ّبی حلقَی ً -رم تٌبى

خبرپَستبى -ثٌذ پبیبى-فصل سَم:
جبهع %05

طٌبثذاراى در یک ًگبُّ -وی کَرداتب -دم

اٍل هطبلت

هبزُ داراى -سرهبزُ دارى

هْرُ دارىٍ -یصگی ّبی هبّی ّب-
هبّی ّبی غضرٍفی -هبّی ّبی
استخًَی -دٍزیستبى -خسًذگبى-
پرًذگبى -پستبًذاراى

اپبلیٌبتب-شبخِ ّبگذاراى-شبخِ هصُ داراى
سلَل  ،عضلِ

فیزیولوژی

آة ٍ  ٍ phتعبدل اسیذ ٍ ثبز ،سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ

بیوشیمی

پرٍتئیي ّب ،هتبثَلیسن اسیذ ّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب ،آًسین ّب،
سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن

قلت ٍ گردش خَى  ،سلَل ّبی خًَی  ،کلیِ

جبهع %05
اٍل هطبلت

تٌفس  ،اعصبة
سبختوبى لیپیذ ّب ٍ غشبّبی زیستی،

سبختوبى کرثَّیذرات ّب ،هتبثَلیسن کرثَّیذرات ّب،
ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی ،ثیَاًرشتیک

جبهع %05
اٍل هطبلت

هتبثَلیسن لیپیذ ّبَّ ،رهَى ّب ٍ هسیرّبی
اًتقبل پیبم

غذد  ،گَارش
سبختوبى اسیذّبی ًَکلئیک،
هتبثَلیسن اسیذّبی ًَکلئیک،
ثیَلَشی هَلکَلی ،ثیَشیوی
سرطبى ،رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ
ثیَلَشی هَلکَلی ،ثیَشیوی ثبلیٌی

زبان

اینتر اکشن1-
Developingسطح مقدماتی

www.nokhbegaan.com

اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

جبهع %05
اٍل هطبلت

اینتر اکشن، 3-تافل
Developingسطح پیشرفته

 ESM1ـ ESM2

 4هرحله آزهون بهار و تابستان

نام درس

آزمون ششم

آزمون هفتم( جامع  ٪05اول)

آزمون هشتم(جامع  ٪05دوم)

آزمون نهم

آزمون دهم

98/0/12

98/1/02

98/2/05

98/2/13

98/3/9

فصل اٍل :تک یبختگبى-تک یبختگبى در یک ًگبُ-صفبت کلی ٍ عوَهی
تک یبختگبى-شبخِ سبرکَهبستیگَفَرا)-ردُ سبرکَدیٌبٍ ٍیصگی ّبی
آهیت(فراهیٌیفرّب(رٍزًِ داراىّ-لیَزٍئرّب(خَرشیذیبى)-

زیست جانوری

جبهع %05
دٍم هطبلت

شعبعیبى(رادیَلرّب)-ردُ ی تبشکذاراى-تبشکذارى گیبّی-تبشکذارى
جبًَری-زیرشبخِ اپبلیٌبتب-شبخِ ّبگذاراى-شبخِ هصُ داراى
فصل دٍم:ثی هْرگبى-ثی هْرگبى در یک ًگبُ-اسفٌج ّب-سالًترُ ّب -شبًِ

خبرپَستبى -ثٌذ پبیبى-فصل سَم :طٌبثذاراى در یک ًگبُ-
ّوی کَرداتب -دم هبزُ داراى -سرهبزُ دارى
هْرُ دارىٍ -یصگی ّبی هبّی ّب -هبّی ّبی غضرٍفی-

جامع % 111

جامع % 111

هبّی ّبی استخًَی -دٍزیستبى -خسًذگبى -پرًذگبى-
پستبًذاراى

داراى -کرم ّبی پْي -کرم ّبی ًَاری -کرم ّبی رٍثبًی -گرداى تٌبى-هَی
شکوبى -کرم ّبی ًَاری-کرم ّبی حلقَی ً -رم تٌبى

فیزیولوژی

جبهع %05

سلَل  ،عضلِ

تٌفس  ،اعصبة

دٍم هطبلت

قلت ٍ گردش خَى  ،سلَل ّبی خًَی  ،کلیِ

غذد  ،گَارش

آة ٍ  ٍ phتعبدل اسیذ ٍ ثبز ،سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب،
بیوشیمی

جبهع %05
دٍم هطبلت

زبان

جبهع %05
دٍم هطبلت

هتبثَلیسن اسیذ ّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب ،آًسین ّب ،سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن،
سبختوبى کرثَّیذرات ّب ،هتبثَلیسن کرثَّیذرات ّبٍ ،یتبهیي ّب ٍ هَاد
هعذًی ،ثیَاًرشتیک

جامع % 111

جامع % 111

سبختوبى لیپیذ ّب ٍ غشبّبی زیستی ،هتبثَلیسن لیپیذ ّب،
َّرهَى ّب ٍ هسیرّبی اًتقبل پیبم ،سبختوبى اسیذّبی
ًَکلئیک ،هتبثَلیسن اسیذّبی ًَکلئیک ،ثیَلَشی هَلکَلی،

جامع % 111

جامع % 111

ثیَشیوی سرطبى ،رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَشی هَلکَلی،

اینتر اکشن1-
Developingسطح مقدماتی
اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

ثیَشیوی ثبلیٌی

اینتر اکشن، 3-تافل
Developingسطح پیشرفته
 ESM1ـ ESM2

جامع % 111

جامع % 111

مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

تهران  66090966 - 66090966 -و  90630006396رشت96666666990-
www.nokhbegaan.com

الهیجان96610610916-

