 10مرحله آزمون
رشته تکنولوشی گردش خون

ارشد 98
 3 +مرحله آزمون رایگان

توجه :آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.
www.nokhbegaan.com

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

گَارش  ،کجذ ٍ هجبری صفراٍی ٍ غذد  ،ارتَپذی ٍ رٍهبتَلَشی

هفبّین  ،آة ٍ الکترٍلیت  ،اتبق عول  ،پَست ٍ سَختگی  ،شَک  ،سرطبى

جامع %05
اول مطالب

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

جامع %05
اول مطالب

اینتر اکشن2-
-Developingسطح متوسط

جامع %05
اول مطالب

نام درس

داخلی جراحی

آة ٍ  ٍ phتعبدل اسیذ ٍ ثبز ،سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ

بیوشیمی

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

زبان

www.nokhbegaan.com

اینتر اکشن1-
-Developingسطح مقدماتی

 4هرحله آزهون پاییس و زهستان

نام درس

آزهون اول (%52اول مطالب)
99/59/9

داخلی جراحی
فیسیولوشی

گَارش  ،کجذ ٍ هجبری صفراٍی ٍ غذد ،
ارتَپذی ٍ رٍهبتَلَشی

سلَل ٍ غشب ،عضلِ

آزهون دوم
(%52دوم مطالب)
99/05/9
هفبّین  ،آة ٍ الکترٍلیت  ،اتبق عول  ،پَست ٍ سَختگی  ،شَک  ،سرطبى

قلت ٍ گردش خَى  ،سلَل ّبی خًَی  ،کلیِ

آزهون سوم
99/00/4

جامع %05
اول مطالب
جامع %05
اول مالب

آة ٍ  ٍ phتعبدل اسیذ ٍ ثبز،

بیوشیمی

سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب،

سبختوبى کرثَّیذرات ّب ،هتبثَلیسن کرثَّیذرات ّبٍ ،یتبهیي ّب ٍ

هتبثَلیسن اسیذ ّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي ّب،

هَاد هعذًی ،ثیَاًرشتیک

آًسین ّب ،سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن

فارماکولوشی

زبان

اصَل پبیِ دارٍشٌبسی ،سیستن عصجی
خَدکبر

اینتر اکشن1-
-Developingسطح مقدماتی

www.nokhbegaan.com

َّشجری ّبی استٌشبقیَّ ،شجرّبی داخل ٍریذی

اینتر اکشن2-
-Developingسطح متوسط

آزهون چهارم

آزهون پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

99/01/2

99/01/13

قلت ٍ عرٍق  ،خَى  ،تٌفس ENT

تٌفس  ،اعصبة
سبختوبى لیپیذ ّب ٍ غشبّبی زیستی،
هتبثَلیسن لیپیذ ّبَّ ،رهَى ّب ٍ هسیرّبی

جامع %05
اول مطالب

اًتقبل پیبم

جامع %05
اول مطالب

هخذرّب ،ثی حس کٌذُ ّبی هَضعی

جامع %05
اول مطالب

اینتر اکشن3-
تافل
 -Develophngسطح پیشرفته

 ٍCCUدیبلیس  ،کلیِ ٍ هجبری ادرار  ،تَلیذ
هثل ٍ ثیوبریْبی پستبى  ،اعصبة ٍ عفًَی

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

دارٍّبی هسذٍد کٌٌذُ ی عصجی
عضالًی

ESM1-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

گَارش  ،کجذ ٍ هجبری صفراٍی ٍ غذد  ،ارتَپذی ٍ رٍهبتَلَشی

قلت ٍ عرٍق  ،خَى  ،تٌفس ENT

داخلی جراحی

جامع %05
دوم مطالب

فیسیولوشی

جامع %05
دوم مطالب

بیوشیمی

جامع %05
دوم مطالب

فارماکولوشی

زبان

جامع %05
دوم مطالب
جامع %05
دوم مطالب

هفبّین  ،آة ٍ الکترٍلیت  ،اتبق عول  ،پَست ٍ سَختگی  ،شَک ،

 ٍ CCUدیبلیس  ،کلیِ ٍ هجبری ادرار  ،تَلیذ هثل ٍ ثیوبریْبی پستبى  ،اعصبة ٍ

جامع % 055

جامع % 055

عفًَی

سرطبى

سلَل ٍ غشب ،عضلِ

تٌفس  ،اعصبة

قلت ٍ گردش خَى  ،سلَل ّبی خًَی  ،کلیِ

غذد  ،گَارش

آة ٍ  ٍ phتعبدل اسیذ ٍ ثبز ،سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ پرٍتئیي

سبختوبى لیپیذ ّب ٍ غشبّبی زیستی ،هتبثَلیسن لیپیذ ّبَّ ،رهَى ّب ٍ

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

هسیرّبی اًتقبل پیبم ،سبختوبى اسیذّبی ًَکلئیک ،هتبثَلیسن اسیذّبی

هتبثَلیسن ّن ،سبختوبى کرثَّیذرات ّب ،هتبثَلیسن کرثَّیذرات ّب،

ًَکلئیک ،ثیَلَشی هَلکَلی ،ثیَشیوی سرطبى ،رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ

ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هعذًی ،ثیَاًرشتیک

ثیَلَشی هَلکَلی ،ثیَشیوی ثبلیٌی

اصَل پبیِ دارٍشٌبسی ،سیستن عصجی خَدکبر

هخذرّب ،ثی حس کٌذُ ّبی هَضعی

َّشجری ّبی استٌشبقیَّ ،شجرّبی داخل ٍریذی

دارٍّبی هسذٍد کٌٌذُ ی عصجی عضالًی

اینتر اکشن0-
Developingسطح مقدماتی
اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

اینتر اکشن، 3-تافل
Developingسطح پیشرفته
 ESM1ـ ESM2

جامع % 055

جامع % 055

جامع % 055

جامع % 055

جامع % 055

جامع % 055

جامع % 055

جامع % 055

مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

تهران  66992938 - 66992961 -و 99372223756
www.nokhbegaan.com

رشت 91333338992

الهیجان 91342342543

