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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری

 

 مرحله آزمون 10
 سالهت سالوندیرشته 
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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 

 عضلهسلول و غشا،  فیشیَلَصی
، سلول های خونی ،  قلة و گزدش خون

 کلیه

 
 %05جاهغ 

 اٍل هطالة

 وارشگغذد،  تنفس ، اعظاب

رٍاًشٌاعی )رشذ اس 
-تَلذ تا هزگ
 فزٍغاى(

)دٍرًوای رشذ در گغتزُ  1ٍ2فظَل 
 ًظزیِ ّای رشذ( -ػوز

 -)دٍرًوای رشذ در تشرگغالی 11ٍ  10فظَل 
 رشذ فیشیکی(

 %05جاهغ 

 اول طالب

رشذ  -)رشذ شناختی71و  71فظول 

 هیجانی(
 هزگ جاى دادى ٍ داغذیذگی( -)رشذ اجتواػی 14ٍ25فظَل

رٍاًشٌاعی )حافظِ 
ٍ شٌاخت در 

کاهزاًی( -عالوٌذی  

حافظِ ٍ  -)عالوٌذی 1ٍ2ٍ3ٍ0فظَل 
 -عایز قلوزٍّای اطلی شٌاخت -شٌاخت

 ًَرٍى ّا(

 -)تشزیح کارتزدی هغش 1ٍ2ٍ3ٍ4فظَل 
تغییزات هغش ٍ ا ػظاب  -ًَرٍآًاتَهی حافظِ

اختالالت حافظِ ٍ  -هزکشی در عالوٌذی
 شٌاخت قاتل تزگشت(

 %05جاهغ 

 ول مطالبا

)اختالالت حافظِ ٍ  15ٍ11ٍ12ٍ13فظَل 
-ارسیاتی جاهغ-شٌاخت غیزقاتل تزگشت

ارسیاتی ٍضؼیت شٌاختی ٍ ػولکزدی تیواراى 
ارسیاتی ّای ػظثی  -هثتال تِ ضؼف حافظِ

 رٍاًی یا ًَرٍپغیکَلَصیکی جاهغ(

)نمیزخ حافظه و عملکزدهای  02و71و71و71و71و71و 71فظول 

نیمزخ حافظه و سایز  -موارد تالینی خاصنوروپسیکولوصیک در 

عملکزدهای نوروپسیکولوصیک در ضایعات عزوقی مغش و طذمات 

نیمزخ حافظه و سایز عملکزدهای نوروپسیکولوصیک در  -جمجمه

نیمزخ حافظه و عملکزدهای عظثی روانی در  -دمانس لة فزونتال

ینی نیمزخ حافظه در موارد تال -پارکینسون وسوال عقل اجسام لووی

 توطیه های دارویی( -توطیه های غیزدارویی -خاص

 آهار

هفاّین هقذهاتی آهار تَطیفی اًَاع 
شاخض ّای هزکشی شاهل5 هیاًگیي 

حغاتی، هیاًگیي ٌّذعی، هیاًِ ٍ هذ، اًَاع 
شاخض ّای پزاگٌذگی شاهل5 داهٌِ ، 

ٍاریاًظ، اًحزاف هؼیار، قذرهطلق 
ع اًحزافات، ضزیة تغییزات، چارک ّا، اًَا

چَلکی، هفاّین اعاعی احتواالت5 
 -آًالیشتزکیثی، شاهل )تثذیل، تزتیة(

 -احتوال اجتواع -احتوال شزطی -احتوال
 احتوال هکول -قاًَى تیش

دٍجولِ  -ّای گغغتِ شاهل5 )تزًَلیاًَاع تَسیغ
اًَاع تَسیغ ّای پیَعتِ شاهل  -پَاعي( -ای 

ٍیضگی  -)تَسیغ ًزهال ٍ تَسیغ ًزهال اعتاًذارد(
ّای ػوذُ تَسیغ ًزهال، تَسیغ هیاًگیي ًوًَِ، 

قضیِ حذ هزکشی، تَسیغ تفاٍت تیي دٍ هیاًگیي، 
تَسیغ ًغثت ًوًَِ، تَسیغ تفاٍت تیي دٍ ًغثت 

ای، حذٍد اطویٌاى هیاًگیي ًوًَِ، تزآٍرد فاطلِ
جاهؼِ، حذٍد اطویٌاى تفاٍت تیي هیاًگیٌْای دٍ 

جوؼیت، حذٍد اطویٌاى تفاٍت تیي دٍ ًغثت 

، تؼییي اًذاسُ ًوًَِ تزای tوًَِ، تَسیغ ً
هیاًگیٌْای تخویٌی، تؼییي اًذاسُ ًوًَِ در هَرد 

 ّاتزآٍرد ًغثت

 
 
 
 %05جاهغ 

 اول مطالب

گیزی شاهل5 )تظادفی عادُ، اًَاع ًوًَِ
هفاّین اٍلیِ  -ای(ای، خَشِهٌظن، طثقِ

عاسی، تؼییي آسهَى فزضی شاهل5 )فزضیِ
آسهَى، اًَاع خطاّا( اًَاع اهارُ آسهَى، تَاى 

آسهًَْا شاهل5 )آسهَى هیاًگیي یک جاهؼِ ٍ 
دٍ جاهؼِ، آسهَى ٍاریاًظ، آسهَى ًغثت، 

طزح  -( تحلیل ٍاریاًظpvalue-هفَْم
آسهَى تزای تفاٍتْای هؼٌی  -کاهال تظادفی

طزح  -ّای هیاًگیٌْادار تیي ّز یک اس سٍج
 تلَکی تظادفی

، βپزاکٌش، ضزیة تؼییي، آسهَى فزضیِ تزای هؼادلِ رگزعیَى ًوًَِ، ًوًَِ 

-، ضزیة ّوثغتگی پیزعي، اًَاع ّوثغتگی )هغتقینβحذٍد اطویٌاى تزای

، آسهَى تحلیل ٍاریاًظ تزای رگزعیَى ρهؼکَط(، حذٍد اطویٌاى تزای 
چٌذگاًِ، خَاص ریاضی تَسیغ هجذٍر کای، آسهَى ّای تزاسًذگی، آسهَى 

َى ػالهت، آسهَى هیاًِ، آسهَى تزاسًذگی اعتقالل، آسهَى دقیق فیشز، آسه
 ای اعپزهيکَلوگزٍف اعویزًف، ضزیة ّوثغتگی رتثِ

 تْذاشت
 نگاه کی دری عموم تهذاشت اتیکل

 

 سالمتی وارتقا تهذاشت آموسش

 
 %05جاهغ 

 اول مطالب
 یولوصیذمیاپ اتیّکل

 آنی ها شاخض زاتییورونذتغ خانواده تهذاشت اتیکل
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 هثاًی تغذیِ

 –دوران سالمنذیدرتغذیه 

 کیفیت سنذگیاس اتتذای جشوه تا اول 

 سالمنذان

سالمنذان تا نکات پیشزفته  اس کیفیت سنذگی

 تغذیه سالمنذان

 %05جاهغ 
 اٍل هطالة

اس نکات پیشزفته تغذیه سالمنذان تا توجه ته 

 سالمت در دیذگاه تغذیه
 اس توجه ته سالمت در دیذگاه تغذیه تا آخز جشوه نخثگان

 
 

 زبان

 1-ایٌتز اکشي 

Developing-عطح  هقذهاتی 

 2-ایٌتز اکشي

Develophng-عطح هتَعط 
 %05جاهغ 

 اول مطالب

 3-ایٌتز اکشي
 تافل

Develophng- ِعطح پیشزفت 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهوى بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

13/1/1400 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

27/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

10/2/1400 

 آزمون نهم

17/2/1400 

 آزمون دهم

24/2/1400 

 فیشیَلَصی
 %05جاهغ 

 دٍم هطالة

 عضلهسلول و غشا، 

 ، سلول های خونی ، کلیه قلة و گزدش خون

 تنفس ، اعظاب

 وارشگغذد، 
 % 155جاهغ  % 155جاهغ 

رٍاًشٌاعی )رشذ اس 
-تَلذ تا هزگ
 فزٍغاى(

 %05جاهغ 

 دوم مطالب

 ًظزیِ ّای رشذ( -)دٍرًوای رشذ در گغتزُ ػوز 1ٍ2فظَل 
 رشذ فیشیکی( -)دٍرًوای رشذ در تشرگغالی 11ٍ  10فظَل 

 رشذ هیجانی( -)رشذ شناختی71و  71فظول 

 هزگ جاى دادى ٍ داغذیذگی( -)رشذ اجتواػی 14ٍ25فظَل
 % 155جاهغ  % 155جاهغ 

رٍاًشٌاعی )حافظِ ٍ 
در شٌاخت 

کاهزاًی( -عالوٌذی  

 
 
 %05جاهغ 

 دوم مطالب

عایز قلوزٍّای  -حافظِ ٍ شٌاخت -)عالوٌذی 1ٍ2ٍ3ٍ0فظَل 
 ًَرٍى ّا( -اطلی شٌاخت

 -ًَرٍآًاتَهی حافظِ -)تشزیح کارتزدی هغش 1ٍ2ٍ3ٍ4فظَل 
اختالالت حافظِ ٍ  -تغییزات هغش ٍ ا ػظاب هزکشی در عالوٌذی
 شٌاخت قاتل تزگشت(

ارسیاتی -ارسیاتی جاهغ-)اختالالت حافظِ ٍ شٌاخت غیزقاتل تزگشت 15ٍ11ٍ12ٍ13فظَل 
ارسیاتی ّای ػظثی رٍاًی یا  -ٍضؼیت شٌاختی ٍ ػولکزدی تیواراى هثتال تِ ضؼف حافظِ

 ًَرٍپغیکَلَصیکی جاهغ(

)نمیزخ حافظه و عملکزدهای نوروپسیکولوصیک در  02و71و71و71و71و71و 71فظول 

نیمزخ حافظه و سایز عملکزدهای نوروپسیکولوصیک در ضایعات  -موارد تالینی خاص

نیمزخ حافظه و سایز عملکزدهای نوروپسیکولوصیک در  -عزوقی مغش و طذمات جمجمه

نیمزخ حافظه و عملکزدهای عظثی روانی در پارکینسون وسوال  -دمانس لة فزونتال

توطیه  -ای غیزداروییتوطیه ه -نیمزخ حافظه در موارد تالینی خاص -عقل اجسام لووی

 های دارویی(

 % 155جاهغ  % 155جاهغ 

 آهار

 
 
 
 
 
 
 %05جاهغ 

 دوم مطالب

هفاّین هقذهاتی آهار تَطیفی اًَاع شاخض ّای هزکشی شاهل5 
هیاًگیي حغاتی، هیاًگیي ٌّذعی، هیاًِ ٍ هذ، اًَاع شاخض ّای 

پزاگٌذگی شاهل5 داهٌِ ، ٍاریاًظ، اًحزاف هؼیار، قذرهطلق 
اًحزافات، ضزیة تغییزات، چارک ّا، اًَاع چَلکی، هفاّین اعاعی 

احتوال  -احتوال -احتواالت5 آًالیشتزکیثی، شاهل )تثذیل، تزتیة(
 احتوال هکول -قاًَى تیش -احتوال اجتواع -شزطی

 -پَاعي( -دٍجولِ ای  -ّای گغغتِ شاهل5 )تزًَلیاًَاع تَسیغ
زهال ٍ تَسیغ ًزهال اًَاع تَسیغ ّای پیَعتِ شاهل )تَسیغ ً

ٍیضگی ّای ػوذُ تَسیغ ًزهال، تَسیغ هیاًگیي ًوًَِ،  -اعتاًذارد(
قضیِ حذ هزکشی، تَسیغ تفاٍت تیي دٍ هیاًگیي، تَسیغ ًغثت 

ای، حذٍد ًوًَِ، تَسیغ تفاٍت تیي دٍ ًغثت ًوًَِ، تزآٍرد فاطلِ
اطویٌاى هیاًگیي جاهؼِ، حذٍد اطویٌاى تفاٍت تیي هیاًگیٌْای دٍ 

هفاّین اٍلیِ آسهَى  -ای(ای، خَشِگیزی شاهل5 )تظادفی عادُ، هٌظن، طثقِاًَاع ًوًَِ
هَى، تَاى آسهَى، اًَاع خطاّا( اًَاع آسهًَْا شاهل5 عاسی، تؼییي اهارُ آسفزضی شاهل5 )فزضیِ

( pvalue-)آسهَى هیاًگیي یک جاهؼِ ٍ دٍ جاهؼِ، آسهَى ٍاریاًظ، آسهَى ًغثت، هفَْم
-آسهَى تزای تفاٍتْای هؼٌی دار تیي ّز یک اس سٍج -طزح کاهال تظادفی -تحلیل ٍاریاًظ

 طزح تلَکی تظادفی -ّای هیاًگیٌْا

، حذٍد اطویٌاى βًِ، ًوًَِ پزاکٌش، ضزیة تؼییي، آسهَى فزضیِ تزای هؼادلِ رگزعیَى ًوَ

، ρهؼکَط(، حذٍد اطویٌاى تزای -، ضزیة ّوثغتگی پیزعي، اًَاع ّوثغتگی )هغتقینβتزای
آسهَى تحلیل ٍاریاًظ تزای رگزعیَى چٌذگاًِ، خَاص ریاضی تَسیغ هجذٍر کای، آسهَى ّای 

فیشز، آسهَى ػالهت، آسهَى هیاًِ، آسهَى تزاسًذگی  تزاسًذگی، آسهَى اعتقالل، آسهَى دقیق
 ای اعپزهيکَلوگزٍف اعویزًف، ضزیة ّوثغتگی رتثِ

 % 155جاهغ  % 155جاهغ 
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  90630006396و  66090966-  66090966 -تهران        مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان

، تؼییي tؼیت، حذٍد اطویٌاى تفاٍت تیي دٍ ًغثت ًوًَِ، تَسیغ جو
اًذاسُ ًوًَِ تزای هیاًگیٌْای تخویٌی، تؼییي اًذاسُ ًوًَِ در هَرد 

 ّاتزآٍرد ًغثت

 تْذاشت
 %05جاهغ 

 دوم مطالب

 تهذاشت آموسش، نگاه کی دری عموم تهذاشت اتیکل

 سالمتی وارتقا
 % 155جاهغ  % 155جاهغ  آنی ها شاخض زاتییورونذتغ خانواده تهذاشت اتیکلی، ولوصیذمیاپ اتیّکل

 هثاًی تغذیِ
 %05جاهغ 

 دٍم هطالة
 % 155جاهغ  % 155جاهغ  نکات پیشزفته تغذیه سالمنذان، توجه ته سالمت در دیذگاه تغذیه دوران سالمنذی، کیفیت سنذگی سالمنذاندر تغذیه

 

 زبان

 
 

 ٪12جامع

 دوم مطالب

 1-ایٌتز اکشي 

Developing-عطح  هقذهاتی 
 2-ایٌتز اکشي

Develophng-عطح هتَعط 

 3-ایٌتز اکشي
 تافل

Develophng- ِعطح پیشزفت 

ESM1-ESM2 

 % 155جاهغ  % 155جاهغ 


