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 هرحله آزهون های پاییس و زهستان 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

7/00/00 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

5/10/00 

 آزهون سوم

3/11/00 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

1/12/00 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

22/12/00 

 

 بارداری زایمان

: تارداری ٍ زایواى در دیذ فصل اول

فصل -: آًاتَهی هادرفصل دوم -ٍظیع

فصل -هرالثتْای لثل از حاهلگی سوم:

لیثر غیر  فصل پنجم:-لیثر عثیعی چهارم:

فصل -تررظی جٌیي فصل ششم:-عثیعی

فصل -تصَیرترداری از جٌیي هفتم:

-ًَزاد فصل نهم:-زایواى ٍاشیٌالهشتم:

تیواری ّا ٍ آظیة ّای  فصل دهم:

اختالالت  فصل یازدهم:-ًَزاداى ترم

 ّیپرتاًعیَ

 فصل سیزدهم:– ی هادرفیسیَلَش فصل دوازدهم:

-اختالالت جٌیٌی فصل چهاردهم:-تؽخیص پرُ ًاتال

اختالالت فصل شانزدهم:-درهاى جٌیي فصل پانزدهم:

فصل – (خًَریسی زایواًی )هاهاییفصل هفدهم:-جفت

فصل – (حاهلگی اکتَپیک ) ًا تِ جاهجدهم:

تیواری ترٍفَتالظتیک  فصل بیستم:-ظمظنوزدهم:

تراتَلَشی، تراتَشًْا ٍ فصل بیست و یکم:-حاهلگی

ًاٌّجاریْای  فصل بیست و دوم:-عَاهل فتَتَکعیک

 تٌاظلی -هادرزادی دظتگاُ ادراری

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هغالة

فصل -فیسیَلَشی لیثر فصل بیست و سوم:

آًالصزی ٍ تی َّؼی در بیست و چهارم: 

الًِ گسیٌی ٍ  فصل بیست و پنجم:-زایواى

فصل بیست و ششم: -تکاهل جفت

فصل بیست و -اهثریَشًس ٍ تکاهل جٌیي

 فصل بیست و هشتم:-هردُ زاییهفتم: 

-زایواى تریچ فصل بیست و نهم:-شًتیک

فصل -زایواى ٍاشیٌال اتساری فصل سی ام:

فصل سی و -دٍرُ ًفاض سی و یکم:

فصل سی و سوم: -عَارض ًفاظیدوم: 

 چٌذللَیی

فصل سی و – : هرالثتْای پرُ ًاتالفصل سی و چهارم

: اختالالت فصل سی و ششم-: تررظی ٌّگام زایواىمپنج

-: لیثر پعت ترمفصل سی و هفتم-رؼذ داخل رحوی

: ًَزاد فصل سی و نهم-: لیثر پرُ ترمفصل سی و هشتم

فصل چهل و -: هایع آهٌیَىفصل چهل ام-پرُ ترم

فصل -:زایواى ظساریي ٍ ّیعترکتَهی ٌّگام زایواىیکم

: صل چهل و سومف-: زایواى ظساریي لثلیچهل و دوم

: عمین فصل چهل و چهارم-جلَگیری از حاهلگی

 : الماء ٍ تمَیت لیثرفصل چهل و پنجم-ظازی

 

 بیماری زنان
ظاختواى دظتگاُ تٌاظلی زى، فیسیَلَشی 

 تَلیذهثل، ظیکل لاعذگی، تلَغ

تیواری ّای خَؼخین دظتگاُ تٌاظلی زًاى )خًَریسی 

ّیعترکتَهی، غیرعثیعی(، تیواری ّای خَؼخین پعتاى، 

 اختالالت هجاری ادراری تحتاًی ٍ پرٍالپط

 

 %05جاهع 

 اٍل هغالة

آهٌَرُ، اختالالت اًذٍکریي ،آًذٍهتریَز، 

 تیواری ّای داخل اپیتلیَهی

ّای دظتگاُ فیثرٍئیذّای رحوی، یائعگی، درد، عفًَت

 تٌاظلی، ًاتارٍری، کارظیٌَم

 

 

مادر بهداشت 

 و کودک

-بْذاشت ًَجَاًاى فصل اول :

بْذاشت اسدٍاج ٍ  فصل دوم :

فصل -هزاقبت ّای قبل اس حاهلگی

فصل -بْذاشت بارٍری سوم :

هزاقبت ّای دٍراى  چهارم :

فصل -حاهلگی ٍ پس اس سایواى

هادری ایوي ٍ اّویت  پنجم :

فصل ششم -سالهت هادر ٍ کَدک

 تغذیِ با شیز هادر :

 فصل هشتم :-: تغذیِ تکویلی فصل هفتم

رشذ ٍ  فصل نهم :-ذاشت ًَساداى ٍ کَدکاىبْ

بْذاشت دّاى ٍ  فصل دهم :-تکاهل کَدک

فصل یازدهم -دًذاى در هادر ٍ کَدک 

 فصل دوازدهم :-بْذاشت هذارس :

 ٍاکسیٌاسیَى

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هغالة

هفَْم سالهت ٍ  فصل سیزدهم :

ساسهاى  فصل چهاردهم :-بیواری 

ّای بیي الوللی ٍ خذهات بْذاشت 

آهَسش  فصل پانزدهم :-جاهعِ

هفَْم  فصل شانزدهم :-بْذاشت 

-اپیذهیَلَژی، پیشگیزی، غزبالگزی

سیج حیاتی ٍ سطَح  فصل هفدهم :

 هختلف ارائِ خذهت

-: جوعیت شٌاسی ٍ فزسًذآٍری  فصل هجدهم

:  فصل بیستم-: تٌظین خاًَادُ  فصل نوزدهم

-: بْذاشت رٍاى  بیست و یکمفصل -ایذس 

 : بْذاشت سالوٌذاى  بیست و دوم
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زاداننو  
 

کلیات در تارُ عَراض هرگ ٍ هیر ، ًَزاد 

ظالن ، ًَزاد ًارض ، حاهلیگ پرخغر  ، 

 ًَزاد پر خغر .

تظاّرات تالیٌی دٍرُ ًَزادی ، تیواریْای ظیعتن عصثی ، 

 اٍرشاًعْای اتاق زایواى

 %05جاهع 

 اٍل هغالة

اختالالت دظتگاُ گَارغ ، زردی ، 

 تیواریْای دظتگاُ تٌفط ، اختالالت خًَی

 

 ادراری تٌاظلی ، ًاف ، اختالالت هتاتَلیک ، تؽٌج

 روان پزشکی

تْذاؼت رٍاًی ٍ رٍاى فصل اول: 

رؼذ ٍ تکاهل رٍاًی فصل دوم: -پسؼکی

عالین ٍ ًؽاًِ ّای فصل سوم: -جٌعی

ظثة ؼٌاظی فصل چهارم: -رٍاى پسؼکی

فصل پنجم: -اظاض علوی رٍاى پسؼکی ٍ

فصل -راتغِ پسؼک تیوار ٍ هصاحثِ تالیٌی

ًؽاًِ ّای جعواًی کِ تر اظاض ششم: 

فصل -پاتَلَشی عضَی لاتل تَجیِ ًیعتٌذ

 ؼخصیت ٍ اختالالت هرتَط تِ آىهفتم : 

 

ٍاکٌػ ًعثت فصل نهم:  -اختالالت خلمیفصل هشتم: 

سٍفرًیا ٍ اظکیفصل دهم:  -تِ رٍیذادّای اظترض زا

دلیریَم، دهاًط فصل یازدهم:  -اختالالت هرتَط تِ آى

خَدکؽی ٍ فصل دوازدهم:  -ٍ ظایر اختالالت ؼٌاختی

 لصذ آظیة رظاًذى عوذی تِ خَد

 

 %05جاهع 

 اٍل هغالة

َّیت جٌعی ٍ هؽکالت فصل سیزدهم: 

رفتارّا ٍ فصل چهاردهم:  -هرتَط تِ آى

توایالت ٍ فیسیَلَشی عول جٌعی ٍ 

اختالالت فصل پانزدهم:  -ت آىهؽکال

 هرتَط تِ خَردى ٍخَاب

 

هؽکالت عثی تا هٌؽاء ظایکَلَشی در فصل شانزدهم: 

اختالل هالل پیػ از فصل هفدهم:  -حیغِ تیواریْای زًاى

عاهل ّای کارآهذ تر تغاتك فصل هجدهم:  -لاعذگی

اختالالت  فصل نوزدهم: -رٍاى ؼٌاختی زى تا تارداری

تاثیر دیي در فصل بیستم:  -ظایکَلَشیک پط از زایواى

 آراهػ رٍاى اًعاى

 

 

 زبان

 1-ایٌتر اکؽي

Developingظغح همذهاتی 

 2-ایٌتر اکؽي

Developing ظغح هتَظظ 

 ٪05جاهع

 اٍل هغالة

 ،تافل  3-ایٌتر اکؽي

Developingِظغح پیؽرفت 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

13/1/1400 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

27/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

10/2/1400 

 آزمون نهم

17/2/1400 

 آزمون دهم

24/2/1400 

 بارداری زایمان
 ٪05جاهع

 دٍم هغالة

-آًاتَهی هادر: فصل دوم -: تارداری ٍ زایواى در دیذ ٍظیعفصل اول

فصل -لیثر عثیعی فصل چهارم:-هرالثتْای لثل از حاهلگی فصل سوم:

 فصل هفتم:-تررظی جٌیي فصل ششم:-لیثر غیر عثیعی پنجم:

-ًَزاد فصل نهم:-زایواى ٍاشیٌالفصل هشتم:-تصَیرترداری از جٌیي

 فصل یازدهم:-تیواری ّا ٍ آظیة ّای ًَزاداى ترم فصل دهم:

 اختالالت ّیپرتاًعیَ

-تؽخیص پرُ ًاتال فصل سیزدهم:– فیسیَلَشی هادر فصل دوازدهم:

فصل -درهاى جٌیي فصل پانزدهم:-اختالالت جٌیٌی فصل چهاردهم:

– (خًَریسی زایواًی )هاهاییفصل هفدهم:-اختالالت جفتشانزدهم:

-ظمظفصل نوزدهم:– (حاهلگی اکتَپیک ) ًا تِ جافصل هجدهم:

فصل بیست و -تیواری ترٍفَتالظتیک حاهلگی فصل بیستم:

 فصل بیست و دوم:-تراتَلَشی، تراتَشًْا ٍ عَاهل فتَتَکعیکیکم:

 تٌاظلی -ًاٌّجاریْای هادرزادی دظتگاُ ادراری

فصل بیست و چهارم: -فیسیَلَشی لیثر فصل بیست و سوم:

الًِ گسیٌی ٍ  فصل بیست و پنجم:-آًالصزی ٍ تی َّؼی در زایواى

فصل -اهثریَشًس ٍ تکاهل جٌیيفصل بیست و ششم: -تتکاهل جف

فصل -شًتیک فصل بیست و هشتم:-هردُ زاییبیست و هفتم: 

-زایواى ٍاشیٌال اتساری فصل سی ام:-زایواى تریچ بیست و نهم:

-عَارض ًفاظیفصل سی و دوم: -دٍرُ ًفاض فصل سی و یکم:

 چٌذللَییفصل سی و سوم: 

: فصل سی و پنجم– ًاتال: هرالثتْای پرُ فصل سی و چهارم

: اختالالت رؼذ داخل فصل سی و ششم-تررظی ٌّگام زایواى

: لیثر فصل سی و هشتم-: لیثر پعت ترمفصل سی و هفتم-رحوی

: هایع فصل چهل ام-: ًَزاد پرُ ترمفصل سی و نهم-پرُ ترم

:زایواى ظساریي ٍ ّیعترکتَهی ٌّگام فصل چهل و یکم-آهٌیَى

فصل چهل و -ایواى ظساریي لثلی: زفصل چهل و دوم-زایواى

-: عمین ظازیفصل چهل و چهارم-: جلَگیری از حاهلگیسوم

 : الماء ٍ تمَیت لیثرفصل چهل و پنجم

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 بیماری زنان
 ٪05جاهع

 دٍم هغالة

 ظاختواى دظتگاُ تٌاظلی زى، فیسیَلَشی تَلیذهثل، ظیکل لاعذگی، تلَغ

تٌاظلی زًاى )خًَریسی غیرعثیعی(، تیواری تیواری ّای خَؼخین دظتگاُ 

ّای خَؼخین پعتاى، ّیعترکتَهی، اختالالت هجاری ادراری تحتاًی ٍ 

 پرٍالپط

 آهٌَرُ، اختالالت اًذٍکریي ،آًذٍهتریَز، تیواری ّای داخل اپیتلیَهی

ّای دظتگاُ تٌاظلی، فیثرٍئیذّای رحوی، یائعگی، درد، عفًَت

 ًاتارٍری، کارظیٌَم

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 

مارد و  بهداشت

 کودک

 ٪05جاهع

 دٍم هغالة

بْذاشت اسدٍاج ٍ  فصل دوم :-بْذاشت ًَجَاًاى فصل اول :

-بْذاشت بارٍری فصل سوم :-هزاقبت ّای قبل اس حاهلگی

-هزاقبت ّای دٍراى حاهلگی ٍ پس اس سایواى فصل چهارم :

-هادری ایوي ٍ اّویت سالهت هادر ٍ کَدک فصل پنجم :

 تغذیِ با شیز هادر فصل ششم :

فصل -هفَْم سالهت ٍ بیواری  فصل سیزدهم :

ساسهاى ّای بیي الوللی ٍ خذهات بْذاشت  هم :چهارد

فصل -آهَسش بْذاشت  فصل پانزدهم :-جاهعِ

-هفَْم اپیذهیَلَژی، پیشگیزی، غزبالگزی شانزدهم :

 سیج حیاتی ٍ سطَح هختلف ارائِ خذهت فصل هفدهم :

 % 155جاهع  % 155جاهع 



www.nokhbegaan.com 
 

  90630006396   و   66090966 -  66090966 -  تهران        مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان

بْذاشت ًَساداى  فصل هشتم :-: تغذیِ تکویلی فصل هفتم

 فصل دهم :-رشذ ٍ تکاهل کَدک فصل نهم :-ٍ کَدکاى

فصل یازدهم -بْذاشت دّاى ٍ دًذاى در هادر ٍ کَدک 

 ٍاکسیٌاسیَى فصل دوازدهم :-بْذاشت هذارس :

فصل -: جوعیت شٌاسی ٍ فزسًذآٍری  فصل هجدهم

فصل -فصل بیستن : ایذس -ًَسدّن : تٌظین خاًَادُ 

بْذاشت  بیست و دوم :-: بْذاشت رٍاى  بیست و یکم

 سالوٌذاى 

 

 نو.زادان

 

 ٪05جاهع

 دٍم هغالة

کلیات در تارُ عَراض هرگ ٍ هیر ، ًَزاد ظالن ، ًَزاد ًارض ، حاهلیگ 

 پرخغر  ، ًَزاد پر خغر .

اٍرشاًعْای اتاق تظاّرات تالیٌی دٍرُ ًَزادی ، تیواریْای ظیعتن عصثی ، 

 زایواى

اختالالت دظتگاُ گَارغ ، زردی ، تیواریْای دظتگاُ تٌفط ، 

 اختالالت خًَی

 ادراری تٌاظلی ، ًاف ، اختالالت هتاتَلیک ، تؽٌج

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 روان پزشکی
 ٪05جاهع

 دٍم هغالة

رؼذ ٍ تکاهل فصل دوم: -تْذاؼت رٍاًی ٍ رٍاى پسؼکیفصل اول: 

فصل چهارم: -عالین ٍ ًؽاًِ ّای رٍاى پسؼکیفصل سوم: -جٌعیرٍاًی 

راتغِ پسؼک تیوار فصل پنجم: -ظثة ؼٌاظی ٍ اظاض علوی رٍاى پسؼکی

ًؽاًِ ّای جعواًی کِ تر اظاض پاتَلَشی فصل ششم: -ٍ هصاحثِ تالیٌی

 ؼخصیت ٍ اختالالت هرتَط تِ آىفصل هفتم : -عضَی لاتل تَجیِ ًیعتٌذ

ٍاکٌػ ًعثت تِ رٍیذادّای فصل نهم:  -ت خلمیاختالالفصل هشتم: 

فصل  -اظکیسٍفرًیا ٍ اختالالت هرتَط تِ آىفصل دهم:  -اظترض زا

فصل دوازدهم:  -دلیریَم، دهاًط ٍ ظایر اختالالت ؼٌاختییازدهم: 

 خَدکؽی ٍ لصذ آظیة رظاًذى عوذی تِ خَد

فصل  -َّیت جٌعی ٍ هؽکالت هرتَط تِ آىفصل سیزدهم: 

تارّا ٍ توایالت ٍ فیسیَلَشی عول جٌعی ٍ هؽکالت رفچهاردهم: 

 اختالالت هرتَط تِ خَردى ٍخَابفصل پانزدهم:  -آى

هؽکالت عثی تا هٌؽاء ظایکَلَشی در حیغِ فصل شانزدهم: 

فصل  -اختالل هالل پیػ از لاعذگیفصل هفدهم:  -تیواریْای زًاى

 -عاهل ّای کارآهذ تر تغاتك رٍاى ؼٌاختی زى تا تارداریهجدهم: 

فصل  -اختالالت ظایکَلَشیک پط از زایواى فصل نوزدهم:

 تاثیر دیي در آراهػ رٍاى اًعاىبیستم: 
 

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 

 زبان

 ٪05جاهع

 دٍم هغالة

 1-ایٌتر اکؽي

Developingظغح همذهاتی 

 2-ایٌتر اکؽي

Developing ظغح هتَظظ 

 ،تافل  3-ایٌتر اکؽي

Developingِظغح پیؽرفت 

ESM1  ـESM2 

 % 155جاهع  % 155جاهع 


