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نام درس

اصول
تبریکخبنه

استخوان

آزمون اول (%52اول مطالب)

آزمون دوم (%52دوم مطالب)

آزمون سوم

آزمون چهارم (%52سوم مطالب)

آزمون پنجم (%52چهارم مطالب)

آزمون ششم

آزمون هفتم

99/9/9

99/01/9

99/00/2

99/05/3

99/05/52

99/0/53

99/5/03

جاهع %05

کاظت و انواع آى  ،هراقثت و نگهذاری از کاظت ،
اصول و فراینذ ظهور و ثثوت در رادیوگرافی

اصول تجهیسات ظهور و ثثوت  ،قعوتهای
هختلف دظتگاه پروظور ،
هراقثت از دظتگاه پروظور  ،ظیعتوهای
day Light

جاهع %055

جاهع %05

ظتوى فقرات  ،قفعه صذری

جوجوه ( فقط اظتخوانهای ظر )

هالیذهای نقره  ،تؽریح عول فتوگرافی ،

انثار فیلن  ،صفحات تؽذیذ کننذه و کارترد آنها ،
انواع الیه های فعفر ،
عواهل هوثر در ظرعت و
وضوح صفحات تؽذیذ کننذه ،
هسایای صفحات و نگهذاری از آنها

واشه ها  ،کل انذام فوقانی

انذام تحتانی

هؽخصات تصویر ،هواد حعاض ته نور ،
فیلن و ظاختواى آى

جاهع %055

جاهع %055

جاهع %055

شنبسی
تکنیکهبی
پرتونگبری

فیسیک
پرتونگبری
تشخیصی

انذام فوقانی

انذام تحتانی

فیسیک پرتوؼاهل :ظاختواى اتن  ،رادیوایسوتوج
ها و نیوه عور  ،انواع پرتوها  ،پرتوایکط و
ویصگیهای آى  ،ترخورد اظاظی پرتو ایکط تا
هاده  ،تضعیف

فیسیک تؽخیصی ؼاهل  :تیوتهای هولذ اؼعه ایکط ،
صافی ها  ،گرایذ و انواع آى و هسایا و هعایة آى ،
صفحات تؽذیذ کننذه و ویصگیهای آى

جاهع %05

جاهع %05

ظتوى فقرات و قفعه صذری

جوجوه

فیسیک تؽخیصی ؼاهل  :هحذود کننذه های اؼعه ایکط ،
کولیواتور  ،فاکتورهای هنذظی هوثر در تصویر رادیوگرافیک
 ،کنتراظت

فیسیک تؽخیصی ؼاهل  :کیفیت تصویر ،
هذارها ،
فلوئورظکوپی  C.Tscan ،و هذلهای آى

جاهع %055

جاهع %055

جاهع %055

جاهع %055

برناهه آزهون های هرحله ای دروس پایه هقطع کاردانی به کارشناسی

شمبره آزمون/نبم درس

فیسیولوشی

فیسیک عمومی

آزهون اول

ظلول  ،عصة ،عضله

هکانیک

آزهون دوم

قلة و گردش خون  ،سلول های خونی  ،کلیه

الکتروهغناطیط

آزهون سوم

دوره آزهوى دوم و ظوم

دوره آزهوى دوم و ظوم

آزهون چهارم

تنفس  ،اعصاب

ترهودیناهیک ،اپتیک و نور

آزهون پنجن

غدد  ،گوارش

حرکت ارتعاؼی و اهواج

آزهون ششن

هطاتق تا آزهوى ظراظری

آزهون هفتن

هطاتق تا آزهوى ظراظری

برنامه ریسی آزمون های دروس عمومی

آزهون چهارم (%50ظوم هطالة)

آزهون پنجن (%50چهارم هطالة)

نام درس

آزهون اول (%50اول هطالة)

ادبیات

ترگسیذهی هتوى ادب فارظی از اتتذا تا ظر هؽاهذات
ناصر خعرو (صفحه )0-05
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل اول و دوم (صفحه
)9-04
زتاى و نگارغ فارظی  -فصل اول و دوم (صفحه

ترگسیذهی هتوى ادب فارظی  -از چارهی ظیورغ تا ظر تار اهانت (صفحهی
)40-050
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل پنجن و ؼؽن (صفحه )42-002
زتاى و نگارغ فارظی  -فصل ؼؽن ،هفتن و هؽتن (صفحهی -050
،)22ترگسیذه هتوى ادب فارظی  -از تار اهانت تا اواظط تهاءولذ ()050-025
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل هفتن (صفحهی )001-000
زتاى و نگارغ فارظی  -فصل نهن و دهن (صفحهی )050-050

ترگسیذه هتوى ادب فارظی  -از اواظط تهاءولذ

زتاى و نگارغ فارظی  -فصل یازدهن و
دوازدهن (صفحهی )050-002

هعارف

تخػ یکن  :انعاى و ایواى

تخػ دوم  :وجود خذا
تخػ ظوم  :صفات خذا

دوره آزهوى های اول و
دوم

بخش چهبرم  :مسئله شر

تخػ پنجن  :توحیذ و ؼر

زبان

لغت:کل لغات زتاى ظال ظوم
گراهر :هطاتقت فاعل و فعل  -ضویر و انواع آى -
هثحث اظن (اظن در نقػ صفت)  -زهاىها

لغات :کل لغات پیػدانؽگاهی 0
گراهر :جوالت هعلوم و هجهول -قیذ و انواع آى (قیذهای تکرارtoo … ،
 few ،many ،little ، enough ،such … that ،so that ،toو
 -)...قیود و کلوات رتط

دوره آزهوى های اول و
دوم

لغت :کل لغات پیػدانؽگاهی 5
گراهر :صفت و انواع آى  -ؼکل دوم فعل  -جوالت ظثثی ،لغات :دروض -0
 0کتاب واشگاى زتاى عووهی
گراهر :جوالت آرزویی  ،I wishجوالت ؼرطی  -افعال ناقص

)2-25

آزهون دوم (%50دوم هطالة)

ترگسیذهی هتوى ادب فارظی -از هؽاهذات ناصر خعرو تا ظر چارهی ظیورغ
(صفحه )00 -45
ادتیات فارظی -غالهی -فصل ظوم و چهارم (صفحه )09 -45
زتاى و نگارغ فارظی -فصل ظوم ،چهارم و پنجن (صفحهی )22 -25

مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

آزهون سوم

دوره آزهوى های اول و
دوم

تهران 66090966 - 66090966 -و 90630006396
WWW.NOKHBEGAAN.COM

تا ظر هواى کعی که دنذاى ( ...صفحهی
)020-550
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل نهن و دهن
(صفحهی )000-095

لغات :دروض 0-4کتاب واشگاى زتاى عووهی
گراهر :نقل و قولها  -جوالت اجتناب از تکرار
 -دم ظوالیها

رشت96666666990-

آزهون ششن

آزهون هفتن

ترگسیذه هتوى
ادب فارظی  -از
هواى کط که
دنذاى  ...تا آخر
کتاب (صفحهی
)550-524
ادتیات فارظی -
غالهی  -فصل
یازدهن ،دوازدهن
و ظیسدهن
(صفحهی -505
)092
زتاى و نگارغ
فارظی  -فصل
ظیسدهن و
پیوظتها
(صفحهی -014
)000

هطاتق تا آزهوى
ظراظری

تخػ ؼؽن :
هعاد و جاودانگی
انعاى
گراهر :عثارات
وصفی  -حرف
تعریف  -کلوات
پرظؽی  -حروف
اضافه  -و افعال
جذاؼذنی

الهیجان96610610916-

هطاتق تا آزهوى
ظراظری

هطاتق تا آزهوى
ظراظری

