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 درصد از دروس اصلی( 50رایگاى )هطالعه آزهوى های تابستانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/60/99 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

11/60/99 

 آزمون سوم

 % اول(26)جامع 

52/60/99 

 بهداشت عووهی

 )پارک(

 پارک جلذ اٍل

 اصَل اپیذهیَلَصی :فصل اٍل

 گیزی ضٌاختیرٍضْای ّوِ :فصل دٍم

 اپیذهیَلَصی تجزبی :فصل سَم

ّای عفًَی ٍ اپیذهیَلَصی بیواری :فصل چْارم

 ّاهبارسُ با بیواری

 پارک جلذ دٍم

 فصل اٍل: اًساى ٍ پشضکی بِ سَی بْذاضت بزای ّوِ

 فصل دٍم: هفَْم تٌذرستی ٍ بیواری

 فصل سَم: علَم اجتواعی ٍ پشضکی

 فصل چْارم: اًتقال اطالعات ٍ آهَسش بْذاضت

 ریشی ٍ هذیزیت بْذاضتاهِفصل پٌجن: بزً

 فصل ضطن: خذهات بْذاضتی جاهعِ

 الوللفصل ّفتن: بْذاضت بیي

 %05جامع 
 )اول مطالب(

 رواى شناسی

فصل اول ماهیت روانشناسی و فصل روانشناسی هیلگارد :

دوم مبانی زیست شناسی روانشناسی و فصل سوم رشد روانی و 

 فصل چهارم فرایندهای حسی

  8یادگیری و شرطی سازی و فصل  7هوشیاری وفصل  6ادراک و فصل  0فصل  هیلگارد :روانشناسی 

 زبان و اندیشه 9حافظه و فصل 

 
 %05جامع 

 )اول مطالب(

 زباى
 1-ایٌتز اکطي

Developing-سطح هقذهاتی 

  2-ایٌتز اکطي

Developing-سطح هتَسط 

 

 %55جاهع 
 )اول مطالب(
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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

7/00/00 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

5/10/00 

 آزهوى سوم

3/11/00 

 آزهوى چهارم  

 %سوم مطالب(52)

1/12/00 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/12/00 

 آهوزش بهداشت

 ( برناهه ریسی درسی )

 در یشیربزًاهِ کاربزد؛ اٍل فصل

 یدرس بزًاهِ؛ دٍم فصل- آهَسش

 یّذفْا؛ چْارم فصل-یآهَسض یاسّایً؛ سَم فصل

 یپزٍرض ٍ یآهَسض
 %05جامع 

 )اول مطالب(

؛ ضص فصل -هحتَا؛ پٌجن فصل

 سیتذر یرٍضْا

-یآهَسض لیٍسا ٍ هَاد ّفتن فصل

 ؛ًْن فصل-یابیارسض؛ ّطتن فصل

 درس طزح ٍ یدرس بزًاهِ طزح

 بهداشت عووهی

 )پارک(

 پارک جلذ اٍل

 اصَل اپیذهیَلَصی :فصل اٍل

گیزی رٍضْای ّوِ :فصل دٍم

 ضٌاختی

 اپیذهیَلَصی تجزبی :فصل سَم

اپیذهیَلَصی  :فصل چْارم

ّای عفًَی ٍ هبارسُ با بیواری

 ّابیواری

 پارک جلذ دٍم

 فصل اٍل: اًساى ٍ پشضکی بِ سَی بْذاضت بزای ّوِ

 فصل دٍم: هفَْم تٌذرستی ٍ بیواری

 فصل سَم: علَم اجتواعی ٍ پشضکی

 فصل چْارم: اًتقال اطالعات ٍ آهَسش بْذاضت

 ریشی ٍ هذیزیت بْذاضتفصل پٌجن: بزًاهِ

 ضطن: خذهات بْذاضتی جاهعِفصل 

 الوللفصل ّفتن: بْذاضت بیي

 %05جامع 
 )اول مطالب(

 پارک جلذ سَم

بْذاضت -حطزُ ضٌاسی پشضکی

-بْذاضت -صًتیک تٌذرستی-خاًَادُ

 بْذاضت رٍاًی-بْذاضت حزفِ ای
 

 پارک جلذ چْارم

 عفًَت -عیضا زداریٍاگ یّا یواریب

 رٍدُ یّا عفًَت -یتٌفس یّا

 لِیٍس بِ هٌتقلِ یّا یواریب -یا

 ٍ اًساى هطتزک یواریب -اىیبٌذپا

 راُ اس هٌتقلِ یّا یواریب -جاًَراى

 یواریب -یپَست سطَح ٍ پَست

 -یجٌس ششیآه راُ اس هٌتقلِ یّا
 زیزٍاگیغ هشهي یّا یواریب

 جاهعه شناسی

آناتومی جامعه،  )

مقدمه ای بر جامعه 

 (شناسی کاربردی

 فیتعز ٍ ًگزش چْارچَب

 در آى ًقص ٍ اسیً -یضٌاسجاهعِ

 رٍابط -یاجتواع رفتار ٍ جاهعِ

-جاهعِ ّستِ عٌَاى بِ یاجتواع

 یضٌاس

 -جاهعِ در هطابِ یرفتارّا علت عٌَاى بِ شُیغز

 یاجتواع یگزٍّْا 
 %05جامع 

 )اول مطالب(

 یارسضْا -یاجتواع یٌّجارّا

 فزٌّگ -یاجتواع

-اجتواعی ضذى یا جاهعِ پذیزی

پایگاُ هَقعیت، ًقص ٍ 

قطزبٌذی ٍ ًابزابزی -اجتواعی

 ٌّجارآٍری-اجتواعی

 جاهعه شناسی

نظریه های جامعه  )

 (شناسی

-جاهعِ یضٌاسجاهعِ :اٍل فصل

 یهباد: دٍم فصل-یًظز یضٌاس

-یضٌاسجاهعِ عوذُ یّاِیًظز

 ییکارکزدگزا ِیًظز :سَم فصل

 یساخت

 Error! Bookmarkوزتيیک رابزت طِیاًذ :چْارم فصل

not defined.جاهعِ ِیًظز یهباً ٍ اصَل: پٌجن فصل-

 ٍ گفت: ّفتن فصل -تقابل ِیًظز: ضطن فصل -یضٌاخت

 ٌشیکال رًذال با ییگَ

 %05جامع 
 )اول مطالب(

 فصل -یاًتقاد ِیًظز: ّطتن فصل

 :دّن فصل-ییساختگزا ِیًظز: ًْن

: اسدّنی فصل -هارکس یضٌاسجاهعِ

 اًقالب ٍ دٍلت» ِیًظز ًقذ ٍ یهعزف

 گَ ٍ گفت: دٍاسدّن فصل -«یاجتواع

 -هبادلِ ِیًظز: چْاردّن فصل

 -ییًَگزا اس بعذ: پاًشدّن فصل

 ِیًظز :ضاًشدّن فصل

 ِیًظز: ّفذّن فصل -یابیساخت

: ّجذّن فصل -یاجتواع اًتخاب
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 جاهعِ اس یکی يیٍالزستا واًَئلیا با

: شدّنیس فصل -ییکایاهز ضٌاساى

 یًواد هتقابل کٌص ِیًظز

 فصل -کلوي وشیج با گَ ٍ گفت

 فصل -یبزچسبشً ِیًظز: ًَسدّن

 فصل -کٌص ِیًظز: ستنیب

 یباس ِیًظز: کنی ٍ ستیب

 رواى شناسی

فصل اول ماهیت روانشناسی هیلگارد :

روانشناسی و فصل دوم مبانی زیست 

شناسی روانشناسی و فصل سوم رشد روانی 

 و فصل چهارم فرایندهای حسی

 7هوشیاری وفصل  6ادراک و فصل  0فصل  روانشناسی هیلگارد :

 زبان و اندیشه 9حافظه و فصل   8یادگیری و شرطی سازی و فصل 

 %05جامع 
 )اول مطالب(

انگیسه های  01فصل روانشناسی هیلگارد :

تفاوت  01هیجان و فصل  00بنیادی و فصل 

 03شخصیت و فصل  02های فردی و فصل 

 فشار روانی ، سالمت و مقابله با فشار

 04فصل روانشناسی هیلگارد :

 05روانشناسی نابه هنجاری و فصل 

شناخت  06روشهای درمان و فصل 

تعامل اجتماعی و  07و فصل   اجتماعی

نفور اجتماعی پیوست : روشهای آماری 

 و انذازه گیری

 زباى
 1-ایٌتز اکطي

Developing-سطح هقذهاتی 

 2-ایٌتز اکطي

Developing-سطح هتَسط 
 %05جامع 

 )اول مطالب(

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهوى بهار و تابستاى 5

 نام درس

 

 آزهون ششن

20/1/1400 

 ٪ اول(05 جاهع )آزهون هفتن

31/2/1400 

 ٪ دوم(05 جاهع)آزهون هشتن

22/3/1400 

 آزهون نهن

11/4/1400 

 آزهون دهن

25/4/1400 

 آهوزش بهداشت

 ( ریسی درسی برناهه )
 %05جامع 

 )دوم مطلب(

 یدرس بزًاهِ؛ دٍم فصل- آهَسش در یشیربزًاهِ کاربزد؛ اٍل فصل

 ٍ یآهَسض یّذفْا؛ چْارم فصل-یآهَسض یاسّایً؛ سَم فصل

 یپزٍرض

 سیتذر یرٍضْا؛ ضص فصل -هحتَا؛ پٌجن فصل
 ؛ًْن فصل-یابیارسض؛ ّطتن فصل-یآهَسض لیٍسا ٍ هَاد ّفتن فصل

 درس طزح ٍ یدرس بزًاهِ طزح

 % 055جامع  % 055جامع 

 بهداشت عمومی

 )پارک(
 %05جامع 

 )دوم مطلب(

 پارک جلذ اٍل

گیزی رٍضْای ّوِ :فصل دٍم-اصَل اپیذهیَلَصی :فصل اٍل

 :فصل چْارم-اپیذهیَلَصی تجزبی :فصل سَم-ضٌاختی

 ّاّای عفًَی ٍ هبارسُ با بیواریاپیذهیَلَصی بیواری

 پارک جلذ دٍم

فصل دٍم: -فصل اٍل: اًساى ٍ پشضکی بِ سَی بْذاضت بزای ّوِ

-فصل سَم: علَم اجتواعی ٍ پشضکی-هفَْم تٌذرستی ٍ بیواری

فصل پٌجن: -فصل چْارم: اًتقال اطالعات ٍ آهَسش بْذاضت

فصل ضطن: خذهات بْذاضتی -ریشی ٍ هذیزیت بْذاضتاهِبزً

 الوللفصل ّفتن: بْذاضت بیي-جاهعِ

 پارک جلذ سَم

 -صًتیک تٌذرستی-بْذاضت خاًَادُ-حطزُ ضٌاسی پشضکی

 بْذاضت رٍاًی-بْذاضت حزفِ ای-بْذاضت
 پارک جلذ چْارم

 رٍدُ یّا عفًَت -یتٌفس یّا عفًَت -عیضا زداریٍاگ یّا یواریب

 ٍ اًساى هطتزک یواریب -اىیبٌذپا لِیٍس بِ هٌتقلِ یّا یواریب -یا

 یواریب -یپَست سطَح ٍ پَست راُ اس هٌتقلِ یّا یواریب -جاًَراى

 زیزٍاگیغ هشهي یّا یواریب -یجٌس ششیآه راُ اس هٌتقلِ یّا

 % 055جامع  % 055جامع 

 جاهعه شناسی

آناتومی جامعه، مقدمه  )

ای بر جامعه شناسی 

 (کاربردی

 %05جامع 
 )دوم مطلب(

 در آى ًقص ٍ اسیً -یضٌاسجاهعِ فیتعز ٍ ًگزش چْارچَب

-جاهعِ ّستِ عٌَاى بِ یاجتواع رٍابط -یاجتواع رفتار ٍ جاهعِ

 -یضٌاس

 یگزٍّْا  -جاهعِ در هطابِ یرفتارّا علت عٌَاى بِ شُیغز

 یاجتواع

 -فزٌّگ -یاجتواع یارسضْا -یاجتواع یٌّجارّا

هَقعیت، ًقص ٍ پایگاُ -جاهعِ پذیزیاجتواعی ضذى یا 

 ٌّجارآٍری-قطزبٌذی ٍ ًابزابزی اجتواعی-اجتواعی

 % 055جامع  % 055جامع 

 جاهعه شناسی

نظریه های جامعه  )
 

 یهباد: دٍم فصل-یًظز یضٌاسجاهعِ یضٌاسجاهعِ :اٍل فصل

 ییکارکزدگزا ِیًظز :سَم فصل-یضٌاسجاهعِ عوذُ یّاِیًظز

 فصل-ییساختگزا ِیًظز: ًْن فصل -یاًتقاد ِیًظز: ّطتن فصل

 ِیًظز ًقذ ٍ یهعزف: اسدّنی فصل -هارکس یضٌاسجاهعِ :دّن
 % 055جامع  % 055جامع 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:      

 59372223756 ٍ 66952538 -  66952561 -تْزاى  

 51342342543-الّیجاى  51333338552-رضت

 یساخت (شناسی
 Error! Bookmark notوزتيیک رابزت طِیاًذ :چْارم فصل

defined.فصل -یضٌاختجاهعِ ِیًظز یهباً ٍ اصَل: پٌجن فصل 

 ٌشیکال رًذال با ییگَ ٍ گفت: ّفتن فصل -تقابل ِیًظز: ضطن

 با گَ ٍ گفت: دٍاسدّن فصل -«یاجتواع اًقالب ٍ دٍلت»

 فصل -ییکایاهز ضٌاساى جاهعِ اس یکی يیٍالزستا واًَئلیا

 یًواد هتقابل کٌص ِیًظز: شدّنیس

 -ییًَگزا اس بعذ: پاًشدّن فصل -هبادلِ ِیًظز: چْاردّن فصل

 اًتخاب ِیًظز: ّفذّن فصل -یابیساخت ِیًظز :ضاًشدّن فصل

 فصل -کلوي وشیج با گَ ٍ گفت: ّجذّن فصل -یاجتواع

 فصل -کٌص ِیًظز: ستنیب فصل -یبزچسبشً ِیًظز: ًَسدّن

 یباس ِیًظز: کنی ٍ ستیب

 روان شناسی
 %05جامع 

 )دوم مطلب(

فصل اول ماهیت روانشناسی و فصل دوم مبانی زیست روانشناسی هیلگارد :

  شناسی روانشناسی و فصل سوم رشد روانی و فصل چهارم فرایندهای حسی ،

یادگیری و  7هوشیاری وفصل  6ادراک و فصل  0فصل  روانشناسی هیلگارد :

 زبان و اندیشه 9حافظه و فصل   8شرطی سازی و فصل 

هیجان و فصل  00انگیسه های بنیادی و فصل  01فصل روانشناسی هیلگارد :

فشار روانی ، سالمت و  03شخصیت و فصل  02تفاوت های فردی و فصل  01

روانشناسی نابه هنجاری و  04فصل روانشناسی هیلگارد :   مقابله با فشار،

تعامل  07و فصل   شناخت اجتماعی 06روشهای درمان و فصل  05فصل 

 اجتماعی و نفور اجتماعی پیوست : روشهای آماری و انذازه گیری

 % 055جامع  % 055جامع 

 %05جامع  زبان
 )دوم مطلب(

 0-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 055جامع  % 055جامع 


