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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.توجه

 آزمون مرحله 10
 کنترل هواد خوراکی و آشاهیدنی رشته
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 هرحله آزهوى پاییس و زهستاى  5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهوى اول  

8/99/98 

 آزهوى دوم  

 %دوم مطالب(52)

6/09/98 

 آزهوى سوم

4/00/98 

 آزهوى چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/02/98 

 آزهوى پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/02/98 

 

 شیوی  آلی 

 ها،مًلکًلهايیًوها،استًکیًمتری،فرمًلهایشیمیاییمات

آلکبًْب سیکلَآلکبًْب ، ایشٍهزّبی فضبیی

معادالتشیمیایی،شیمیگرمایی،

ّبلَآلکبًْب ،   ساختارالکتريویاتمها

الکلْب ٍ اتزّب ، آلکٌْب


%05جامع
مطالبايل

خًاصاتمهايپیًودیًوی،
پیًودکًياالوسی،شکل

هىدسیمًلکًلهايهیبرید
  اسیًنايربیتالهایاتمی

، تزکیجبت   آلکینها

آرٍهبتیک ،  آلذّیذّب ٍ 

 کتًَْب

اسیذّب ٍ استزّب ، آهیٌْب ٍ هشتقبت ،   گازها،مایعات،جامدات،محلًله

تزکیجبت ّتزٍسیکل ٍ قٌذّب

شیمی 

 تجزیه

 ٍسًی تجشیِ یّب رٍشاٍل: فصل 

 تیتزاسیَى؛ تیتزاسیَى رسَثی یّب رٍشدٍم:  فصل
فصل سَم: حاللیت رسَة ّب ٍ 

 تیتزاسیَى ّبی رسَثی
 ٪05جبهع 

 اول مطالب

فصل چْبرم: اسیذّب ٍ 

 ثبسّب
 فصل پٌجن: کوپلکس ّب ٍ تتیزاسیَى ّبی کوپلکسَهتزی

آة ٍ الکتزٍلیت ّب -هَاد هغذی اًزصی -هغذیّضن ٍ جذة، اًتقبل ٍ دفع هَاد  تغذیه
 ٪05جبهع 

اول مطالب

صًَهیک  -تغذیِ در جبهعِ

تذاخل غذا ٍ  -ای تغذیِ

ثزرسی ٍضعیت  -دارٍ

رصیوی ٍ ثبلیٌی

تشخیض  -ای ای ٍ پیزا رٍدُ تغذیِ رٍدُ -ّبی آسهبیشگبّی در تغذیِ دادُ

هشبٍرُ ثزای ّبی غذایی ٍ  هکول -ای چبقی ّیپزفبصیک ٍ هذاخلِ تغذیِ

تغییز

عضلِ سلَل ٍ غشب، فیزیولوژی
، سلَل ّبی  قلت ٍ گزدش خَى

خًَی ، کلیِ
 %05جامع

 اول مالب
َارشگغذد،  تٌفس ، اعصبة

بیوشیمی

ٍ تعبدل اسیذ ٍ ثبس، سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي  phآة ٍ 

ّب، هتبثَلیسن اسیذ ّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب، آًشین ّب، سبختوبى ٍ 

 هتبثَلیسن ّن



سبختوبى کزثَّیذرات ّب، هتبثَلیسن 

کزثَّیذرات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد 

 هعذًی، ثیَاًزصتیک




 %05جامع

 اول مطالب

غشبّبی سبختوبى لیپیذ ّب ٍ 

سیستی، هتبثَلیسن لیپیذ ّب، 

َّرهَى ّب ٍ هسیزّبی اًتقبل 

 پیبم

سبختوبى اسیذّبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیذّبی ًَکلئیک، ثیَلَصی هَلکَلی، 

 ثیَشیوی سزطبى، رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی



 

 زبان

 1-اینتر اکشن

Developing-سطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 


 %05جامع

 اول مطالب

3-ایىتراکشه
تافل

Develophng-سطح
پیشرفته

ESM1-ESM2
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 هرحله آزهوى بهار و تابستاى 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

22/0/99 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

02/2/99 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

9/2/99 

 آزمون نهم

06/2/99 

 آزمون دهم

22/2/99 



شیمی  آلی 


%05جامع
ديم

ّب ، هَلکَلْب ٍ یًَْب ، استَکیَهتزی ، فزهَلْبی شیویبیی آلکبًْب  اتن

 سیکلَآلکبًْب ، ایشٍهزّبی فضبیی

  هعبدالت شیویبیی ، شیوی گزهبیی ، سبختبر الکتزًٍی اتوْب

 ّبلَآلکبًْب ، الکلْب ٍ اتزّب ، آلکٌْب

کٍَاالًسی ، شکل ٌّذسی هَلکَل ّب ٍ خَاص اتوْب ٍپیًَذ یًَی ، پیًَذ 

، تزکیجبت آرٍهبتیک ،  آلذّیذّب ٍ   آلکینها  ّیجزیذ اسیَى اٍرثیتبل ّبی اتوی

 کتًَْب

اسیذّب ٍ استزّب ، آهیٌْب ٍ هشتقبت ،   گبسّب ، هبیعبت ، جبهذات ، هحلَلِ

 تزکیجبت ّتزٍسیکل ٍ قٌذّب

 %055جامع %055جامع

شیمی 

 تجزیه

 ٪05جبهع 

 هطبلت دٍم

 ّبی ٍسًی تجشیِ فصل اٍل: رٍش

 ّبی تیتزاسیَى؛ تیتزاسیَى رسَثی فصل دٍم: رٍش

 فصل سَم: حاللیت رسَة ّب ٍ تیتزاسیَى ّبی رسَثی

 فصل چْبرم: اسیذّب ٍ ثبسّب

 فصل پٌجن: کوپلکس ّب ٍ تتیزاسیَى ّبی کوپلکسَهتزی
 % 055جبهع  % 055جبهع 

 تغذیه
%05جامع

مطالب ديم

 اًزصی -جذة، اًتقبل ٍ دفع هَاد هغذیّضن ٍ 

 آة ٍ الکتزٍلیت ّب -هَاد هغذی -

ثزرسی ٍضعیت رصیوی  -تذاخل غذا ٍ دارٍ -ای صًَهیک تغذیِ -تغذیِ در جبهعِ

-ٍ ثبلیٌی

تشخیض ٍ  -ای ای ٍ پیزا رٍدُ تغذیِ رٍدُ -ّبی آسهبیشگبّی در تغذیِ دادُ

ّبی غذایی ٍ هشبٍرُ ثزای تغییز هکول -ای چبقی ّیپزفبصیک هذاخلِ تغذیِ

 % 055جبهع  % 055جبهع 

فیزیولوژی

%05جامع

 مطالب ديم

 عضلِسلَل ٍ غشب، 

 ، سلَل ّبی خًَی ، کلیِ قلت ٍ گزدش خَى

 تٌفس ، اعصبة

 َارشگغذد ، 
 %055جامع %055جامع

بیوشیمی

%05جامع

 مطالب ديم

ٍ تعبدل اسیذ ٍ ثبس، سبختوبى اسیذّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب،  phآة ٍ 

هتبثَلیسن اسیذ ّبی آهیٌِ ٍ پزٍتئیي ّب، آًشین ّب، سبختوبى ٍ هتبثَلیسن ّن، 

سبختوبى کزثَّیذرات ّب، هتبثَلیسن کزثَّیذرات ّب، ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد 

 هعذًی، ثیَاًزصتیک



ن لیپیذ ّب، َّرهَى ّب ٍ هسیزّبی اًتقبل پیبم، سبختوبى لیپیذ ّب ٍ غشبّبی سیستی، هتبثَلیس

سبختوبى اسیذّبی ًَکلئیک، هتبثَلیسن اسیذّبی ًَکلئیک، ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی 

 سزطبى، رٍش ّبی ثیَشیوی ٍ ثیَلَصی هَلکَلی، ثیَشیوی ثبلیٌی

 

 %055جامع %055جامع

 %055جامع %055جامع،تافل3-ایىتراکشه0-ایىتراکشه
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   99372223756  -  66992938 -  66992961 -  مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:        تهران

 91342342543الهیجان        91333338992رشت    

%05جامعزبان
 مطالب ديم

Developingمقدماتیسطح 

2-ایىتراکشه

Developingسطحمتًسط 

Developingسطحپیشرفته 

ESM1  ـESM2 


