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آزمون اول (%52اول مطالب)

آزمون دوم (%52دوم مطالب)

آزمون سوم

99/9/9

99/01/9

99/00/2

نام درس

تکنیک کبر در
اتبق عمل

گذری ثز تبریخچِ جزاحی،اتبق ػول،اّویت
استفبدُ اس رٍضْبی ضذ ػفًَی ٍ
استزیل،استزیلیشاسیَى،کٌتزل هحیط اتبق ػول،

اسکزاة ثؼذ اس ضذ ػفًَی پَستٍ،ظبیف
اسکزاة ٍ خطک کزدى دست ٍ پَضیذى
گبى  ،تکٌیک سزم ّب

((ػفًَت )HIVتب آخز صفحِ  161سزطبى

(اس صفحِ  161سزطبى پزٍستبت تب آخز

پبًکزاس)

صفحِ ً 646برسبئی قلجی ریَی)

اصَل ًوًَِ ثزداری آسهبیطگبّی،آًشین ّب ،پزٍتئیي
بیوشیمی

ّبی پالسوب ،آسهبیص ّبی ثیوبری ّبی
کجذ،هتبثَلیسن ثیلی رٍثیي

فیزیولوژی
اختصبصی

سلول  ،عضله  ،هتا بولیسن

مطالب)

مطالب)

99/05/3

جاهع %05
اول

جاهع %05
اول

لیپیذّب ٍ لیپَ پزٍتییي ّبی  ،اختالالت
هتبثَلیسن کزثَّیذرات ّب ،هتبثَلیسن پَریي

جاهع %05
اول

قلت ٍ گزدش خَى  ،سلَل ّبی خًَی ،

جاهع %05
اول

فصل پٌجن :سیستن گزدش خَى-

جاهع %05
اول

ّب ٍ اٍرات

کلیِ

ٍسبیل اتبق ػولٍ،سبیل

اًَاع ثزش ّبی جزاحی،

ًظبفت

اًَاع ست ّبی جزاحی

(اس صفحِ ّ 643وَفیلی

(اس صفحِ  055ثیوبریْبی

تب آخز صفحِ411

پبرکیٌسَى تب پبیبى صفحِ

پبًکزاتیت هشهي)

 661اختالالت ٍریذی)

هتبثَلیسن کلسین ٍ فسفز
،الکتزٍلیت ّب ،هتبثَلیسن
آّي
تٌفس  ،اػصبة

فصل ّفتن :دستگبُ
فصل اٍل :هقذهبت آًبتَهی -فصل دٍم:
آنبتومی

استخَاى ضٌبسی -فصل سَم :هفبصل-
فصل چْبرم :سیستن ػضالًی

گَارش -فصل
فصل ضطن :دستگبُ لٌفبٍی

ّطتن :دستگبُ
تٌفس -فصل ًْن:
سیستن ادراری
تٌبسلی

www.nokhbegaan.com

99/05/52

آزمون هفتم

99/5/03 99/0/53

یًَیفَرم اتبق ػول،رٍش پَضبًذى ٍظبیف

(صفحِ 1سٌذرم ًقص ایوٌی اکتسبثی) AIDS
داخلی جراحی

آزمون چهارم (%52سوم

آزمون پنجم (%52چهارم

آزمون ششم

جبهغ

جبهغ

جاهع %055

جاهع %055

ٍیتبهیٌْب  ،فیشیَلَصی اسیذ
ٍ ثبس ٍ گبسّبی خَى

جبهغ

غذد  ،گَارش
جبهغ

جاهع %055

جاهع %055

فصل دّن :دستگبُ
غذد درٍى ریش -فصل
یبسدّن :دستگبُ
ػصجی -فصل
دٍاسدّن :اًذام ثیٌبیی-
فصل سیشدّن :سیستن
ضٌَایی

جبهغ

جاهع %055

برنامه ریسی آزمون های دروس عمومی
آزمون اول (%52اول مطبلب)

آزمون دوم (%52دوم مطبلب)

ادبیات

برگسيذهي هتوى ادب فارسي از ابتذا تا سر هطاهذات
ناصر خسرو (صفحه )0-05
ادبیات فارسي  -غالهي  -فصل اول و دوم (صفحه
)9-04
زباى و نگارش فارسي  -فصل اول و دوم (صفحه
)2-23

برگسيذهي هتوى ادب فارسي -از هطاهذات ناصر خسرو تا سر
چارهي سیورغ (صفحه )00 -45
ادبیات فارسي -غالهي -فصل سوم و چهارم (صفحه )09 -43
زباى و نگارش فارسي -فصل سوم ،چهارم و پنجن (صفحهي -23
)22

معارف

بخص يکن  :انساى و ايواى

بخص دوم  :وجود خذا
بخص سوم  :صفات خذا

دوره آزهوى هاي
اول و دوم

زبان

لغت:كل لغات زباى سال سوم
گراهر :هطابقت فاعل و فعل  -ضویر و انواع آى -
هبحث اسن (اسن در نقص صفت)  -زهاىها

لغات :كل لغات پیصدانطگاهي 0
گراهر :جوالت هعلوم و هجهول -قیذ و انواع آى (قیذهاي تکرار،
،little ، enough ،such … that ،so that ،too … to
 few ،manyو  -)...قیود و كلوات ربط

دوره آزهوى هاي
اول و دوم

نام درس

مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:
www.nokhbegaan.com

آزمون سوم

دوره آزهوى هاي
اول و دوم

آزمون چهارم (%52سوم مطبلب)

آزمون پنجم (%52چهبرم مطبلب)

برگسيذهي هتوى ادب فارسي  -از چارهي سیورغ تا سر بار
اهانت (صفحهي )40-030
ادبیات فارسي  -غالهي  -فصل پنجن و ضطن (صفحه
)42-002
زباى و نگارش فارسي  -فصل ضطن ،هفتن و هطتن
(صفحهي ،)22-050برگسيذه هتوى ادب فارسي  -از بار
اهانت تا اواسط بهاءولذ ()030-025
ادبیات فارسي  -غالهي  -فصل هفتن (صفحهي -000
)001
زباى و نگارش فارسي  -فصل نهن و دهن (صفحهي -030
)050

برگسيذه هتوى ادب فارسي  -از اواسط بهاءولذ
تا سر هواى كسي كه دنذاى ( ...صفحهي
)020-350
ادبیات فارسي  -غالهي  -فصل نهن و دهن
(صفحهي )000-093
زباى و نگارش فارسي  -فصل يازدهن و
دوازدهن (صفحهي )030-002

بخش چهبرم  :مسئله شر

بخص پنجن  :توحیذ و ضر

لغت :كل لغات پیصدانطگاهي 3
گراهر :صفت و انواع آى  -ضکل دوم فعل  -جوالت سببي
،لغات :دروس  0-0كتاب واشگاى زباى عووهي
گراهر :جوالت آرزويي  ،I wishجوالت ضرطي  -افعال
ناقص

لغات :دروس 0-4كتاب واشگاى زباى عووهي
گراهر :نقل و قولها  -جوالت اجتناب از تکرار
 -دم سواليها

تهران 66090966 -و 66090966

رشت96666666990-

آزمون ششم

آزمون هفتم

برگسيذه هتوى
ادب فارسي  -از
هواى كس كه
دنذاى  ...تا آخر
كتاب (صفحهي
)350-324
ادبیات فارسي -
غالهي  -فصل
يازدهن ،دوازدهن
و سیسدهن
(صفحهي -305
)092
زباى و نگارش
فارسي  -فصل
سیسدهن و
پیوستها
(صفحهي -014
)000

هطابق با آزهوى
سراسري

بخص ضطن :
هعاد و جاودانگي
انساى

هطابق با آزهوى
سراسري

گراهر :عبارات
وصفي  -حرف
تعريف  -كلوات
پرسطي  -حروف
اضافه  -و افعال
جذاضذني

هطابق با آزهوى
سراسري

الهیجان96610610316-

