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 وام درس

 

 آزمًن ايل  

 %ايل مطالب(52)

52/60/1061 

 آزمًن ديم  

 %ديم مطالب(52)

8/60/1061 

 آزمًن سًم

 % ايل(26)جامع 

55/60/1061 

آهوزش بهداشت و ارتقاء 

 سالهت
 ي پشيسضی مُاستُای آمًصضی استثاطات اوساوی-مثاوی استثاط ضىاسی

 %05جامع 
 )اول مطالب(

 رواى شناسی

 ماَیت سياوطىاسی فصل ايل:

 تحًل سياوی :ديمفصل 

 ادساک :سًمفصل 

 َطیاسی ي حالتُای دگشگًوی آن :چهارمفصل 

 ساصییادگیشی ي ضشطی :پىجمفصل 

 حافظٍ :ششمفصل 

 اوذیطٍ ي صتان :هفتمفصل 

 َای تىیادیاوگیضٌ :هشتمفصل 

 %05جامع 
 )اول مطالب(

 زباى
 1-ایىتش اکطه

Developing-سطح مقذماتی 

  2-ایىتش اکطه

Developing-سطح متًسط 
 %55جامع 

 )اول مطالب(
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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

4/00/1401 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

2/10/1401 

 آزهوى سوم

30/10/1401 

 آزهوى چهارم  

 %سوم مطالب(52)

22/11/1401 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

10/12/1401 

آهوزش بهداشت و 

 ارتقاء سالهت
 ي پشيسضی مُاستُای آمًصضی استثاطات اوساوی-مثاوی استثاط ضىاسی

 %55جامع 

 )ايل مطالة(
 یادگیشی-سساوٍ َای یاددَی

تکىًلًطی آمًصضی -تکىًلًطی آمًصضی

 پیطشفتٍ

تُذاضت -تُذاضت حشفٍ ای -تُذاضت محیط  آمًصش تُذاضت-سالمت ي تیماسی بهداشت عووهی

 دَان ي دوذان

 %55جامع 

 )ايل مطالة(

-اصًل ي کاستشدَای اپیذمیًلًطی 

اپیذمیًلًطی ي کىتشل تیماسی َا ي 

تُذاضت -ایمىساصی-حًادث ي سًاوح 

 سيان

 تُذاضت خاوًادٌ

 جاهعه شناسی

-جامعٍ فیتعش ي وگشش چُاسچًب

 ي جامعٍ دس آن وقص ي اصیو -یضىاس

 عىًان تٍ یاجتماع سياتط -یاجتماع سفتاس

 عىًان تٍ ضٌیغش -یضىاسجامعٍ َستٍ

 -جامعٍ دس مطاتٍ یسفتاسَا علت

 یَىجاسَا -یاجتماع یگشيَُا

 ساختار -یاجتماع یاسصضُا -یاجتماع

 اجتماعی

 یاجتماع-  فشَىگ ي ساختاس اجتماعی   -فشَىگ

 ت،یمًقع - جامعٍ پزیشی -یشیپزجامعٍ ای ضذن

 یواتشاتش ي یقطشتىذ -یاجتماع گاٌیپا ي وقص

 جامعٍ ضىاسی -یَىجاسآيس-یاجتماع

 %55جامع 

 )ايل مطالة(

 -یوظش یضىاسجامعٍ یضىاسجامعٍ

-جامعٍ عمذٌ یَاٍیوظش یمثاد

 ییکاسکشدگشا ٍیوظش -یضىاس

 -مشتهیک ساتشت طٍیاوذ -یساخت

 -یضىاختجامعٍ ٍیوظش یمثاو ي اصًل

 سوذال تا ییگً ي گفت -تقاتل ٍیوظش

 یاوتقاد ٍیوظش -ىضیکال

 یضىاسجامعٍ -ییساختگشا ٍیوظش

 ي ديلت» ٍیوظش وقذ ي یمعشف -ماسکس

 ماوًئلیا تا گً ي گفت -«یاجتماع اوقالب

 ضىاسان جامعٍ اص یکی هیيالشستا

 -یوماد متقاتل کىص ٍیوظش -ییکایامش

 ٍیوظش -ییوًگشا اص تعذ -مثادلٍ ٍیوظش

 -یاجتماع اوتخاب ٍیوظش -یاتیساخت

 ٍیوظش -کلمه مضیج تا گً ي گفت

 کىص ٍیوظش -یتشچسثضو

 

 رواى شناسی

 ماَیت سياوطىاسی فصل ايل:

 تحًل سياوی :ديمفصل 

 ادساک :سًمفصل 

َطیاسی ي حالتُای  :چهارمفصل 

 دگشگًوی آن

 ساصییادگیشی ي ضشطی :پىجمفصل 

 حافظٍ :ششمفصل 

 اوذیطٍ ي صتان :هفتمفصل 

 َای تىیادیاوگیضٌ :هشتمفصل 

 %55جامع 

 )ايل مطالة(

 َاَیجان :وهمفصل 

 ضخصیت ي اسصیاتی آن :دهمفصل 

 تعاسض ي فطاس سياوی :یازدهمفصل 

 سفتاس اجتماعی :ديازدهمفصل 

 -وفًر اجتماعی :سیسدهمفصل 

 -رياوشىاسی پريرشی وًیه

 رياوشىاسی اجتماعی
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 زباى
 1-ایىتش اکطه

Developing-سطح مقذماتی 

 2-ایىتش اکطه

Developing-سطح متًسط 
 %05جامع 

 )اول مطالب(

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهوى بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/1/1402 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

1/2/1402 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

15/2/1402 

 آزمون نهم

22/2/1402 

 آزمون دهم

20/2/1402 

آهوزش بهداشت و 

 ارتقاء سالهت

 %05جامع 
 )دوم مطلب(

 -استثاطات اوساوی-ضىاسیمثاوی استثاط 

 مُاستُای آمًصضی ي پشيسضی

 -یادگیشی-سساوٍ َای یاددَی

 تکىًلًطی آمًصضی پیطشفتٍ-تکىًلًطی آمًصضی
 % 055جامع  % 055جامع 

 بهداشت عووهی
 

 %05جامع 
 )دوم مطلب(

 -آمًصش تُذاضت-سالمت ي تیماسی

 تُذاضت دَان ي دوذان-تُذاضت حشفٍ ای -تُذاضت محیط 

اپیذمیًلًطی ي کىتشل تیماسی -کاستشدَای اپیذمیًلًطی اصًل ي 

 -تُذاضت سيان-ایمىساصی-َا ي حًادث ي سًاوح 

 تُذاضت خاوًادٌ

 % 055جامع  % 055جامع 

 جاهعه شناسی
 %05جامع 

 )دوم مطلب(

 دس آن وقص ي اصیو -یضىاسجامعٍ فیتعش ي وگشش چُاسچًب

-جامعٍ َستٍ عىًان تٍ یاجتماع سياتط -یاجتماع سفتاس ي جامعٍ

 -جامعٍ دس مطاتٍ یسفتاسَا علت عىًان تٍ ضٌیغش -یضىاس

 -یاجتماع یاسصضُا -یاجتماع یَىجاسَا -یاجتماع یگشيَُا

 -اجتماعی ساختار

-جامعٍ ای ضذن یاجتماع-  فشَىگ ي ساختاس اجتماعی   -فشَىگ

 -یاجتماع گاٌیپا ي وقص ت،یمًقع - جامعٍ پزیشی -یشیپز

 جامعٍ ضىاسی -یَىجاسآيس-یاجتماع یواتشاتش ي یقطشتىذ

 عمذٌ یَاٍیوظش یمثاد -یوظش یضىاسجامعٍ یضىاسجامعٍ

 ساتشت طٍیاوذ -یساخت ییکاسکشدگشا ٍیوظش -یضىاسجامعٍ

 -تقاتل ٍیوظش -یضىاختجامعٍ ٍیوظش یمثاو ي اصًل -مشتهیک

 -یاوتقاد ٍیوظش -ىضیکال سوذال تا ییگً ي گفت

 ٍیوظش وقذ ي یمعشف -ماسکس یضىاسجامعٍ -ییساختگشا ٍیوظش

 هیيالشستا ماوًئلیا تا گً ي گفت -«یاجتماع اوقالب ي ديلت»

 -یوماد متقاتل کىص ٍیوظش -ییکایامش ضىاسان جامعٍ اص یکی

 اوتخاب ٍیوظش -یاتیساخت ٍیوظش -ییوًگشا اص تعذ -مثادلٍ ٍیوظش

 ٍیوظش -یتشچسثضو ٍیوظش -کلمه مضیج تا گً ي گفت -یاجتماع

 کىص

 % 055جامع  % 055جامع 

 رواى شناسی
 %05جامع 

 )دوم مطلب(

 ماَیت سياوطىاسی فصل ايل:

 تحًل سياوی :ديمفصل 

 ادساک :سًمفصل 

 -َطیاسی ي حالتُای دگشگًوی آن :چهارمفصل 

 ساصییادگیشی ي ضشطی :پىجمفصل 

 حافظٍ :ششمفصل 

 َاَیجان :وهمفصل 

 ضخصیت ي اسصیاتی آن :دهمفصل 

 تعاسض ي فطاس سياوی :یازدهمفصل 

 -سفتاس اجتماعی :ديازدهمفصل 

 -وفًر اجتماعی :سیسدهمفصل 

 -رياوشىاسی پريرشی وًیه

 % 055جامع  % 055جامع 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:      

 59372223756 ي 66952538 -  66952561 -تُشان  

 513-42342543الَیجان 

 

 اوذیطٍ ي صتان :هفتمفصل 

 تىیادیَای اوگیضٌ :هشتمفصل 

 رياوشىاسی اجتماعی

 %05جامع  زبان
 )دوم مطلب(

 0-اینتر اکشن

Developing مقدماتیسطح 

 2-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  3-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 055جامع  % 055جامع 


