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 مرحله آزمون بهاره 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

8/2/69 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

26/2/69 

 آزمون نهم

22/3/69 

 آزمون دهم

29/3/69 

 فیزیولوژی
 عضلهسلول و غشا، 

 ، سلول های خونی ، کلیه قلب و گردش خون

 تنفس ، اعصاب

 وارشگغدد، 
 % 011جامع  % 011جامع 

روانشناسی )رشد از 
-تولد تا مرگ
 فروغان(

 نظریه های رشد( -)دورنمای رشد در گستره عمر 2و0فصول 
 رشد فیزیکی( -)دورنمای رشد در بزرگسالی 01و  01فصول 

 رشد هیجانی( -)رشد شناختی71و  71فصول 

 مرگ جان دادن و داغدیدگی( -)رشد اجتماعی 21و01فصول
 % 011جامع  % 011جامع 

روانشناسی )حافظه و 
شناخت در 

کامرانی( -سالمندی  

نورون  -سایر قلمروهای اصلی شناخت -حافظه و شناخت -)سالمندی 1و3و2و0فصول 
 ها(

تغییرات مغز و ا عصاب  -نوروآناتومی حافظه -)تشریح کاربردی مغز 1و8و7و1فصول 
 اختالالت حافظه و شناخت قابل برگشت( -مرکزی در سالمندی

ارزیابی -ارزیابی جامع-حافظه و شناخت غیرقابل برگشت )اختالالت 03و02و00و01فصول 
ارزیابی های عصبی روانی یا  -وضعیت شناختی و عملکردی بیماران مبتال به ضعف حافظه

 نوروپسیکولوژیکی جامع(

)نمیرخ حافظه و عملکردهای نوروپسیکولوژیک در  02و71و71و71و71و71و 71فصول 

عملکردهای نوروپسیکولوژیک در ضایعات نیمرخ حافظه و سایر  -موارد بالینی خاص

نیمرخ حافظه و سایر عملکردهای نوروپسیکولوژیک در  -عروقی مغز و صدمات جمجمه

نیمرخ حافظه و عملکردهای عصبی روانی در پارکینسون وزوال  -دمانس لب فرونتال

توصیه  -توصیه های غیردارویی -نیمرخ حافظه در موارد بالینی خاص -عقل اجسام لووی

 ای دارویی(ه

 % 011جامع  % 011جامع 

جامعه شناسی )جامعه 
 -شناسی سالمندی 

 شیخی(

سالمندی و بهره  -پیش بینی جمعیت سالمند -سیاستهای اجتماعی و پدیده سالمندی
 وری

پیامدهای جمعیتی و  -مستمری بگیری در جهان رو به سالمندی -جامعه شناسی سن
 رو به سالمنداقتصادی جمعیت 

 
 

پیش بینی جمعیت  -سیاستهای اجتماعی و پدیده سالمندی -سالمندی سالمت و جامعه

 صنعتی شدن و سالمندی -سالمندان و خدمات مددکاری اجتماعی -سالمند

شاخصهای سن و  -جمعیت شناسی سالمندی -درآند دوره سالمندی -اقتصاد سالمندی

 سالمندی

 

 % 011جامع  % 011جامع 

شناسی )جامعه  جامعه
 -شناسی سالمندان

 کلدی(

 جمعیت شناسی سالمندان -گسترده جامعه شناسی سالمندان
 سالمندان و مشکالت جسمانی، اجتماعی و روانی -بدن های سالمندان

سالمندان اشتغال و  -خانواده و سالمندان -سالمندان و سالمندی: دوره کمال یا ناامیدی

 بازنشستگی

 سالمندان و آینده -رفاه سالمندان -اقتصاد و سالمندان -بهداشت سالمندان
 

 % 011جامع  % 011جامع 

 آمار

مفاهیم مقدماتی آمار توصیفی انواع شاخص های مرکزی شامل: میانگین حسابی، 
واریانس، میانگین هندسی، میانه و مد، انواع شاخص های پراگندگی شامل: دامنه ، 

انحراف معیار، قدرمطلق انحرافات، ضریب تغییرات، چارک ها، انواع چولکی، مفاهیم 
 -احتمال شرطی -احتمال -اساسی احتماالت: آنالیزترکیبی، شامل )تبدیل، ترتیب(

مفاهیم اولیه آزمون  -ای(ای، خوشهگیری شامل: )تصادفی ساده، منظم، طبقهانواع نمونه
سازی، تعیین اماره آزمون، توان آزمون، انواع خطاها( انواع آزمونها شامل: مل: )فرضیهفرضی شا

( pvalue-)آزمون میانگین یک جامعه و دو جامعه، آزمون واریانس، آزمون نسبت، مفهوم
-آزمون برای تفاوتهای معنی دار بین هر یک از زوج -طرح کامال تصادفی -تحلیل واریانس

 % 011جامع  % 011جامع 
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  90630006396و  66090966-  66090966 -مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران

 96610610916-الهیجان 96666666990-رشت

 احتمال مکمل -قانون بیز -احتمال اجتماع
توزیع های  انواع -پواسن( -دوجمله ای  -های گسسته شامل: )برنولیانواع توزیع

ویژگی های عمده توزیع نرمال،  -پیوسته شامل )توزیع نرمال و توزیع نرمال استاندارد(
توزیع میانگین نمونه، قضیه حد مرکزی، توزیع تفاوت بین دو میانگین، توزیع نسبت 

ای، حدود اطمینان میانگین نمونه، توزیع تفاوت بین دو نسبت نمونه، برآورد فاصله
ینان تفاوت بین میانگینهای دو جمعیت، حدود اطمینان تفاوت بین دو جامعه، حدود اطم

، تعیین اندازه نمونه برای میانگینهای تخمینی، تعیین اندازه نمونه tنسبت نمونه، توزیع 
 هادر مورد برآورد نسبت

 بلوکی تصادفیطرح  -های میانگینها

، حدود اطمینان βمعادله رگرسیون نمونه، نمونه پراکنش، ضریب تعیین، آزمون فرضیه برای 

، ρمعکوس(، حدود اطمینان برای -، ضریب همبستگی پیرسن، انواع همبستگی )مستقیمβبرای
آزمون تحلیل واریانس برای رگرسیون چندگانه، خواص ریاضی توزیع مجذور کای، آزمون های 

ندگی، آزمون استقالل، آزمون دقیق فیشر، آزمون عالمت، آزمون میانه، آزمون برازندگی براز
 ای اسپرمنکولمگروف اسمیرنف، ضریب همبستگی رتبه

 % 011جامع  % 011جامع  آنی ها شاخص راتییوروندتغ خانواده بهداشت اتیکلی، ولوژیدمیاپ اتیّکل سالمتی وارتقا بهداشت آموزش، نگاه کی دری عموم بهداشت اتیکل بهداشت

 % 011جامع  % 011جامع  نکات پیشرفته تغذیه سالمندان، توجه به سالمت در دیدگاه تغذیه دوران سالمندی، کیفیت زندگی سالمنداندر تغذیه مبانی تغذیه

 

 زبان

 0-اکشن اینتر 

Developing-سطح  مقدماتی 
 2-اینتر اکشن

Develophng-سطح متوسط 

 3-اینتر اکشن
 تافل

Develophng- سطح پیشرفته 

ESM7-ESM0 

 % 011جامع  % 011جامع 


