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

 آزمون مرحله 10
 آهار زیستیرشته  

 1401ارشد   

 مرحله آزمون رایگان 3+ 
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 رایگانآزهون سه هرحله 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/62/0066 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/60/0066 

 آزمون سوم

 % اول(26)جامع 

52/60/0066 

عمومی ریاضی  
: دستگاٌ مختصات دکارتی  2فصل  -: مجمًعٍ َا 1فصل 

 : تابع 3فصل  -ي قطبی 

: مشتق ي کاربرد  5فصل  -: حذ ي پیًستگی  4فصل 

 آن
 %55جامع 

 ايل مطالب

 زبان
 1-ایىتر اکشه 

Developing-سطح  مقذماتی 

 2-ایىتر اکشه

Develophng-سطح متًسط 

 %55جامع 

 ايل مطالب
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 های پاییس و زهستانهرحله آزهون  5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

5/00/1400 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

3/10/1400 

 آزهون سوم

1/11/1400 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

20/11/1400 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

20/12/1400 

آمار ریاضی و 

 احتمال
 : متغیرَای تصادفی ي امیذ ریاضی3فصل : احتمال2فصل  -: آوالیس ترکیبی1فصل 

 %55جامع 

 ايل مطالب
 : تًزیع َای آماری4فصل 

: برآيردکىىذٌ َا ي تًزیع 5فصل 

 ومًوٍ ای

  ریاضی
: دستگاٌ  2فصل  -: مجمًعٍ َا 1فصل 

 : تابع 3فصل  -مختصات دکارتی ي قطبی 

: مشتق  5فصل  -: حذ ي پیًستگی  4فصل 

 ي کاربرد آن
 %55جامع 

 ايل مطالب

 -: اوتگرال ي کاربرد آن  6فصل 

 : دوبالٍ ي سری 7فصل 

:  9فصل  -: ماتریس  8فصل 

 تًابع چىذ متغیرٌ

 زبان
 1-ایىتر اکشه 

Developing-سطح  مقذماتی 

 2-ایىتر اکشه

Develophng-سطح متًسط 

 %55جامع 

 ايل مطالب

 3-ایىتر اکشه

 تافل

Develophng- ٍسطح پیشرفت 

ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 5

 

  مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

  90630006396و  66090966 -  66090966 -تهران         

 96610610916-الهیجان

 نام درس

 

 آزمون ششم

10/1/1401 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

30/2/1401 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

22/3/1401 

 آزمون نهم

10/4/1401 

 آزمون دهم

24/4/1401 

آمار ریاضی و 

 احتمال

 %55جامع 

 ديم مطالب

 : احتمال2فصل  -: آوالیس ترکیبی1فصل 

 : متغیرَای تصادفی ي امیذ ریاضی3فصل

 : تًزیع َای آماری4فصل 

 : برآيردکىىذٌ َا ي تًزیع ومًوٍ ای5فصل 
 % 155جامع  % 155جامع 

 ریاضی
 %55جامع 

 ديم مطالب

: دستگاٌ مختصات دکارتی ي  2فصل  -: مجمًعٍ َا 1فصل 

 : تابع 3فصل  -قطبی 

 : مشتق ي کاربرد آن 5فصل  -: حذ ي پیًستگی  4فصل 

 : دوبالٍ ي سری 7فصل  -: اوتگرال ي کاربرد آن  6فصل 

 : تًابع چىذ متغیرٌ 9فصل  -: ماتریس  8فصل 
 % 155جامع  % 155جامع 

 

 زبان

 %55جامع 

 ديم مطالب

 1-ایىتر اکشه 

Developing-سطح  مقذماتی 

 2-ایىتر اکشه

Develophng-سطح متًسط 

 3-ایىتر اکشه

 تافل

Develophng- ٍسطح پیشرفت 

ESM1-ESM2 

 % 155جامع  % 155جامع 


