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 درصد از دروس اصلی( 50آزهون های تابستانی رایگان )هرور 

 ًام درس

 

 آزهَى اٍل  

 %اٍل هغالب(52)

52/62/0066 

 آزهَى دٍم  

 %دٍم هغالب(52)

9/60/0066 

 آزهَى سَم

 % اٍل(26)جاهغ 

52/60/0066 

 

 بارداری سایمان

آًاتَهی  :فصل دوم -بارداری ٍ زایواى در دیذ ٍظیع :فصل اول

لیبر  چهارم:فصل -هراقبتْای قبل از حاهلگی فصل سوم:-هادر

-بررظی جٌیي فصل ششم:-لیبر غیر طبیعی فصل پنجم:-طبیعی

زایواى فصل هشتم:-تصَیربرداری از جٌیي فصل هفتم:

بیواری ّا ٍ آظیب ّای  فصل دهم:-ًَزاد فصل نهم:-ٍاشیٌال

 اختالالت ّیپرتاًعیَ فصل یازدهم:-ًَزاداى ترم

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

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

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

 فصل بیستم:-ظقطفصل نوزدهم:– (حاهلگی اکتَپیک ) ًا بِ جاهجدهم:

ٍ  تراتَلَشی، تراتَشًْافصل بیست و یکم:-بیواری ترٍفَبالظتیک حاهلگی

ًاٌّجاریْای هادرزادی دظتگاُ  فصل بیست و دوم:-عَاهل فتَتَکعیک

 تٌاظلی -ادراری

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

 

 بهداشت و تغذیه مادر و کودک

بْذاشت اسدٍاج ٍ  فصل دٍم :-بْذاشت ًَجَاًبى فصل اٍل :

فصل -بْذاشت ببرٍری فصل سَم :-هزاقبت ّبی قبل اس حبهلگی

فصل -هزاقبت ّبی دٍراى حبهلگی ٍ پظ اس سایوبى چْارم :

فصل -هبدری ایوي ٍ اّویت عالهت هبدر ٍ کَدک پٌجن :

 تغذیِ بب شیز هبدر ششن :

فصل -بْذاشت ًَساداى ٍ کَدکبى فصل ّشتن :-? تغذیِ تکویلی فصل ّفتن

بْذاشت دّبى ٍ دًذاى در هبدر ٍ  فصل دّن :-رشذ ٍ تکبهل کَدک ًْن :

 ٍاکغیٌبعیَى فصل دٍازدّن :-بْذاشت هذارط ّن :فصل یازد-کَدک 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

 زباى
 1-ایٌتر اکشي

Developing-ظطح هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Developing-ظطح هتَظط 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

5/00/1400 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

3/10/1400 

 آزهون سوم

1/11/

1400 

 آزهون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

20/11/1400 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

20/12/1400 

 

 بارداری سایمان

: فصل دوم -: بارداری ٍ زایواى در دیذ ٍظیعفصل اول

-هراقبتْای قبل از حاهلگی فصل سوم:-آًاتَهی هادر

-لیبر غیر طبیعی فصل پنجم:-لیبر طبیعی فصل چهارم:

تصَیربرداری از  فصل هفتم:-بررظی جٌیي فصل ششم:

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

فصل -بیواری ّا ٍ آظیب ّای ًَزاداى ترم فصل دهم:

 اختالالت ّیپرتاًعیَ یازدهم:

 فصل سیزدهم:– فیسیَلَشی هادر فصل دوازدهم:

-اختالالت جٌیٌی فصل چهاردهم:-تشخیص پرُ ًاتال

فصل -درهاى جٌیي فصل پانزدهم:

خًَریسی فصل هفدهم:-اختالالت جفتشانزدهم:

حاهلگی اکتَپیک ) فصل هجدهم:– (زایواًی )هاهایی

بیواری  فصل بیستم:-ظقطفصل نوزدهم:– (ًا بِ جا

فصل بیست و -ترٍفَبالظتیک حاهلگی

فصل -یکتراتَلَشی، تراتَشًْا ٍ عَاهل فتَتَکعیکم:

 -ًاٌّجاریْای هادرزادی دظتگاُ ادراری بیست و دوم:

 تٌاظلی

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

فصل بیست و -فیسیَلَشی لیبر فصل بیست و سوم:

فصل بیست -آًالصزی ٍ بی َّشی در زایواىچهارم: 

فصل بیست و -الًِ گسیٌی ٍ تکاهل جفت و پنجم:

فصل بیست و -اهبریَشًس ٍ تکاهل جٌیيششم: 

-شًتیک فصل بیست و هشتم:-هردُ زاییهفتم: 

 فصل سی ام:-زایواى بریچ فصل بیست و نهم:

دٍرُ  فصل سی و یکم:-زایواى ٍاشیٌال ابساری

فصل -عَارض ًفاظیفصل سی و دوم: -ًفاض

 چٌذقلَییسی و سوم: 

 : هراقبتْای پرُ ًاتالفصل سی و چهارم

: بررظی ٌّگام فصل سی و پنجم–

الت : اختالفصل سی و ششم-زایواى

: فصل سی و هفتم-رشذ داخل رحوی

: لیبر فصل سی و هشتم-لیبر پعت ترم

-: ًَزاد پرُ ترمفصل سی و نهم-پرُ ترم

فصل -: هایع آهٌیَىفصل چهل ام

:زایواى ظساریي ٍ چهل و یکم

فصل چهل -ّیعترکتَهی ٌّگام زایواى

فصل چهل -: زایواى ظساریي قبلیو دوم

فصل -: جلَگیری از حاهلگیو سوم

فصل -: عقین ظازیو چهارمچهل 

 : القاء ٍ تقَیت لیبرچهل و پنجم

 

 بیماری سنان

 هردآًاتَهی ٍ دستگاُ تٌاسلی زى ٍ فصل اٍل : 

 از بیوارارتباط اٍلیِ ٍ اصَل هراقبت فصل دٍم : 

 هراقبت ّای اٍلیِ ٍ بْذاشتیَم : سفصل 

 ارزیابی قبل از ػول : چْارمفصل 

 بیَلَشی هَلکَلی ٍ شًتیک:  پٌجنفصل 

 فیسیَلَشی تَلیذهثلن : ششفصل 

 کٌترل َّرهًَی تَلیذهثلی زى ٍ هردن : ّفتفصل 

 اختالالت اًذٍکریين : شتفصل ّ

 بلَغن : ًْفصل 

 یائسگیّن : دفصل 

 آهٌَرُدّن : یازفصل 

 ًابارٍریدّن : دٍازفصل 

سًََگرافی ٍ اًذٍسکَپی دّن : سیسفصل 

 شًیکَلَشیک

 ّیسترکتَهیدّن : چْارفصل 

 بیواری ترٍفَبالستیک حاهلگیدّن : پاًسفصل 

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

 بیواری ّای خَش خین پستاىّن : شاًسدفصل 

 سرعاى پستاى ذّن :ّففصل 

بیواری ّای داخل اپی تلیَم  ذّن :فصل ّج

 سرٍیکس ٍ ٍاشى ٍ ٍلَ

 سرعاى سرٍیکس ٍ ٍاشىّن : ًَزدفصل 

 فیبرٍئیذّای رحوی:  بیستنفصل 

 درد لگي ٍ دیسوٌَرُ:  فصل بیست ٍ یکن

 اًذٍهتریَز:  دٍمفصل بیست ٍ 

 سرعاى رحنَم : فصل بیست ٍ س

بیواری خَش :  فصل بیست ٍ چْارم

 خین دستگاُ تٌاسلی

سرعاى  : فصل بیست ٍ پٌجن

 تخوذاى ٍ لَلِ فالَپ ٍ صفاق

ػفًَت ّای ن : فصل بیست ٍ شش

دستگاُ ادراری ٍ بیواری ّای 

 آهیسشی

 دستگاُ ادرارین : فصل بیست ٍ ّفت

پرٍالپس ن : فصل بیست ٍ ّشت

 اػضای لگي

 سرعاى ٍلَن : فصل بیست ٍ ًْ
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توایالت جٌسی ٍ :  سی امفصل 

 اختالالت ػولکرد جٌسی

ٍ  سقظاًَاع :  ی ٍ یکنفصل س

 حاهلگی خارج از رحن

 خاًَادُفصل سی ٍ دٍم : تٌظین 

 

 

بهداشت و 

تغذیه مادر و 

 کودک

بْذاشت  فصل دٍم :-بْذاشت ًَجَاًبى فصل اٍل :

 فصل سَم :-اسدٍاج ٍ هزاقبت ّبی قبل اس حبهلگی

هزاقبت ّبی دٍراى  فصل چْارم :-بْذاشت ببرٍری

هبدری ایوي ٍ  فصل پٌجن :-حبهلگی ٍ پظ اس سایوبى

تغذیِ بب شیز  فصل ششن :-اّویت عالهت هبدر ٍ کَدک

 هبدر

بْذاشت  فصل ّشتن :-? تغذیِ تکویلی فصل ّفتن

-رشذ ٍ تکبهل کَدک ًْن :فصل -ًَساداى ٍ کَدکبى

-بْذاشت دّبى ٍ دًذاى در هبدر ٍ کَدک  فصل دّن :

 فصل دٍازدّن :-بْذاشت هذارط فصل یازدّن :

 ٍاکغیٌبعیَى

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

فصل -هفَْم عالهت ٍ بیوبری  فصل سیسدّن :

عبسهبى ّبی بیي الوللی ٍ خذهبت  چْاردّن :

-آهَسػ بْذاشت  فصل پاًسدّن :-بْذاشت جبهعِ

هفَْم اپیذهیَلَصی، پیشگیزی،  فصل شاًسدّن :

سیج حیبتی ٍ عطَح  فصل ّفذّن :-غزببلگزی

 هختلف ارائِ خذهت

 

جوعیت شٌبعی ٍ فصل ّجذّن : 

تٌظین  فصل ًَزدّن :-فزسًذآٍری 

فصل -ایذس  فصل بیستن :-خبًَادُ 

بیست ٍ -بْذاشت رٍاى  بیست ٍ یکن :

 بْذاشت عبلوٌذاى  دٍم :

 

 

 داخلی جزاحی

 فصل دٍم:هالحظبت عوَهی ٍ ارسیببی هبدر؛  فصل اٍل:

بیوبری ّبی  سَم: فصلهزاقبتْبی ٍیضُ ٍ تزٍهب؛ 

 فصلبیوبریْبی ًئَپالعتیک؛  چْارم: فصلآهیششی؛ 

 اختالالت کلیِ ٍ هجبری ادراری پٌجن:

اختالالت  فصل ّفتن:اختالالت رٍاًی؛  فصل ششن:

اختالالت  فصل ًْن:چبقی؛  فصل ّشتن:ًَرٍلَصیک؛ 

 دعتگبُ گَارػ

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

اختالالت کبذ ٍ کیغِ صفزا ٍ پبًکزاط؛ فصل دّن: 

فصل عزٍقی؛ -اختالالت قلبی فصل یازدّن:

 فصل سیسدّن:ّیپزتبًغیَى هشهي؛ دٍازدّن: 

 اختالالت اًذٍکزیي

فصل  دیببت قٌذی؛ فصل چْاردّن:

فصل اختالالت تٌفغی؛  پاًسدّن:

 اختالالت تزٍهبَآهبَلیک؛ اًسدّن:ش

 اختالالت ّوبتَلَصیک؛فصل ّفذّن: 

فصل بیوبریْبی عفًَی؛  فصل ّجذّن:

فصل اختالالت درهبتَلَصیک؛  ًَزدّن:

 بیوبریْبی ببفت ّوبٌذ بیستن:
 

 

 نو.سادان
 

 فصل اٍل : ًَزاد سالن

 پرخغرٍ حاهلگی  فصل دٍم : ًَزاد 

 زایواىصذهات ٍ اٍرشاًس ّای فصل سَم : 
 

 م : بیواری ّای دستگاُ ػصبیچْارفصل 

ٍ  : بیواری ّای دستگاُ تٌفسی فصل پٌجن

 قلبی
 

 %5:جبهع 

 اٍل هطبلب

 ن : بیواری ّای دستگاُ گَارشششفصل 

ٍ  : بیواری ّای هتابَلیک فصل ّفتن

 دستگاُ غذد درٍى ریس

 

: بیواری ّای دستگاُ  فصل ّشتن

 تٌاسلی -ادراری

 : اختالالت خًَی فصل ًْن

 دّن : ػفًَت ّای ًَزادیفصل 

 

 

 جنین

اٍلیي ّفتِ رشذ فصل دوم :  -گاهتَشًسفصل اول: 

فصل   -: ّفتِ دٍم رشذ ًٍوَ فصل سوم -ٍ ًوَ

ّفتِ  فصل پنجم :  -ّفتِ ظَم رشذ ٍ ًوَ چهارم :

 ّای ظَم تا ّشتن

فصل هفتم :  -هاُ ظَم تا تَلذفصل ششم : 

ًاٌّجاری ّای هادرزادی ٍ تشخیص قبل از تَلذ 

 -دظتگاُ اظکلتیفصل هشتم : 

حفرات فصل دهم: -دظتگاُ عضالًی فصل نهم :

 بذى

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

فصل  -دظتگاُ قلبی ٍ عرٍقیفصل یازدهم : 

فصل سیزدهم :  -دظتگاُ تٌفطدوازدهم : 

دظتگاُ فصل چهاردهم :  -دظتگاُ گَارغ

 ادراری ٍ تٌاظلی

فصل  -ظر ٍ گردىفصل پانزدهم : 

 -: دظتگاُ عصبی هرکسیشانزدهم 

فصل  -گَغفصل هفدهم : 

 -چشنهجدهم : 

 -دظتگاُ پَششی:  فصل نوزدهم
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 رویدادهای هفته به هفته جنین

 

 سبان

 1-ایٌتر اکشي 

Developing-ظطح  هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Develophng-ظطح هتَظط 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

 3-ایٌتر اکشي

 تافل

Develophng- ِظطح پیشرفت 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

10/1/1401 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

30/2/1401 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

22/3/1401 

 آزمون نهم

10/4/1401 

 آزمون دهم

24/4/1401 

بارداری 

 سایمان

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

فصل -: آًاتَهی هادرفصل دوم -: بارداری ٍ زایواى در دیذ ٍظیعفصل اول

لیبر غیر  فصل پنجم:-لیبر طبیعی فصل چهارم:-هراقبتْای قبل از حاهلگی سوم:

فصل -تصَیربرداری از جٌیي فصل هفتم:-بررظی جٌیي فصل ششم:-طبیعی

بیواری ّا ٍ آظیب ّای  فصل دهم:-ًَزاد فصل نهم:-زایواى ٍاشیٌالهشتم:

 اختالالت ّیپرتاًعیَ فصل یازدهم:-ًَزاداى ترم

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

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

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

 فصل بیستم:-ظقطفصل نوزدهم:– (حاهلگی اکتَپیک ) ًا بِ جاهجدهم:

تراتَلَشی، تراتَشًْا ٍ عَاهل فصل بیست و یکم:-بیواری ترٍفَبالظتیک حاهلگی

 تٌاظلی -ًاٌّجاریْای هادرزادی دظتگاُ ادراری فصل بیست و دوم:-یکفتَتَکع

آًالصزی ٍ بی فصل بیست و چهارم: -فیسیَلَشی لیبر فصل بیست و سوم:

فصل -الًِ گسیٌی ٍ تکاهل جفت فصل بیست و پنجم:-َّشی در زایواى

-هردُ زاییفصل بیست و هفتم: -اهبریَشًس ٍ تکاهل جٌیيبیست و ششم: 

فصل سی -زایواى بریچ فصل بیست و نهم:-شًتیک هشتم:فصل بیست و 

فصل سی و -دٍرُ ًفاض فصل سی و یکم:-زایواى ٍاشیٌال ابساری ام:

 چٌذقلَییفصل سی و سوم: -عَارض ًفاظیدوم: 

: بررظی ٌّگام فصل سی و پنجم– : هراقبتْای پرُ ًاتالفصل سی و چهارم

: ل سی و هفتمفص-: اختالالت رشذ داخل رحویفصل سی و ششم-زایواى

: ًَزاد پرُ فصل سی و نهم-: لیبر پرُ ترمفصل سی و هشتم-لیبر پعت ترم

:زایواى ظساریي ٍ فصل چهل و یکم-: هایع آهٌیَىفصل چهل ام-ترم

فصل -: زایواى ظساریي قبلیفصل چهل و دوم-ّیعترکتَهی ٌّگام زایواى

-: عقین ظازیفصل چهل و چهارم-: جلَگیری از حاهلگیچهل و سوم

 : القاء ٍ تقَیت لیبرل چهل و پنجمفص

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 بیماری سنان
 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

 هردآًاتَهی ٍ دستگاُ تٌاسلی زى ٍ فصل اٍل : 

 از بیوارارتباط اٍلیِ ٍ اصَل هراقبت فصل دٍم : 

 هراقبت ّای اٍلیِ ٍ بْذاشتیَم : سفصل 

 ارزیابی قبل از ػول : چْارمفصل 

 بیَلَشی هَلکَلی ٍ شًتیک:  پٌجنفصل 

 فیسیَلَشی تَلیذهثلن : ششفصل 

 کٌترل َّرهًَی تَلیذهثلی زى ٍ هردن : ّفتفصل 

 اختالالت اًذٍکریين : شتفصل ّ

 بلَغن : ًْفصل 

 یائسگیّن : دفصل 

 آهٌَرُدّن : یازفصل 

 ًابارٍریدّن : دٍازفصل 

 سًََگرافی ٍ اًذٍسکَپی شًیکَلَشیکدّن : سیسفصل 

بیواری ترٍفَبالستیک دّن : پاًسفصل ّیسترکتَهیدّن : چْارفصل 

 بیواری ّای خَش خین پستاىّن : شاًسدفصل 

 سرعاى پستاى ذّن :ّففصل 

 بیواری ّای داخل اپی تلیَم سرٍیکس ٍ ٍاشى ٍ ٍلَ ذّن :فصل ّج

 سرعاى سرٍیکس ٍ ٍاشىّن : ًَزدفصل 

 فیبرٍئیذّای رحوی:  بیستنفصل 

 درد لگي ٍ دیسوٌَرُ:  فصل بیست ٍ یکن

 اًذٍهتریَز:  دٍمفصل بیست ٍ 

 سرعاى رحنَم : فصل بیست ٍ س

 بیواری خَش خین دستگاُ تٌاسلی:  فصل بیست ٍ چْارم

 سرعاى تخوذاى ٍ لَلِ فالَپ ٍ صفاق : فصل بیست ٍ پٌجن

ػفًَت ّای دستگاُ ادراری ٍ بیواری ّای ن : فصل بیست ٍ شش

 آهیسشی

 دستگاُ ادرارین : فصل بیست ٍ ّفت

 پرٍالپس اػضای لگين : فصل بیست ٍ ّشت
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 سرعاى ٍلَن : فصل بیست ٍ ًْ حاهلگی

 توایالت جٌسی ٍ اختالالت ػولکرد جٌسی:  سی امفصل 

 ٍ حاهلگی خارج از رحن سقظاًَاع :  ی ٍ یکنفصل س

 خاًَادُفصل سی ٍ دٍم : تٌظین 

 

بهداشت و 

تغذیه مادر و 

 کودک

 

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

بْذاشت اسدٍاج ٍ هزاقبت ّبی قبل اس  فصل دٍم :-بْذاشت ًَجَاًبى فصل اٍل :

هزاقبت ّبی دٍراى  فصل چْارم :-بْذاشت ببرٍری فصل سَم :-حبهلگی

هبدری ایوي ٍ اّویت عالهت هبدر ٍ  فصل پٌجن :-حبهلگی ٍ پظ اس سایوبى

فصل -? تغذیِ تکویلی فصل ّفتن تغذیِ بب شیز هبدر فصل ششن :-کَدک

فصل دّن -رشذ ٍ تکبهل کَدک فصل ًْن :-بْذاشت ًَساداى ٍ کَدکبى ّشتن :

-بْذاشت هذارط فصل یازدّن :-بْذاشت دّبى ٍ دًذاى در هبدر ٍ کَدک  :

 ٍاکغیٌبعیَى فصل دٍازدّن :

عبسهبى ّبی  فصل چْاردّن :-هفَْم عالهت ٍ بیوبری  فصل سیسدّن :

-آهَسػ بْذاشت  فصل پاًسدّن :-بیي الوللی ٍ خذهبت بْذاشت جبهعِ

 فصل ّفذّن :-هفَْم اپیذهیَلَصی، پیشگیزی، غزببلگزی فصل شاًسدّن :

 سیج حیبتی ٍ عطَح هختلف ارائِ خذهت
تٌظین  فصل ًَزدّن :-جوعیت شٌبعی ٍ فزسًذآٍری فصل ّجذّن : 

بیست -بْذاشت رٍاى  فصل بیست ٍ یکن :-ایذس  فصل بیستن :-خبًَادُ 

 بْذاشت عبلوٌذاى  ٍ دٍم :
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داخلی 

 جزاحی

 

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

هزاقبتْبی ٍیضُ ٍ تزٍهب؛  فصل دٍم:هالحظبت عوَهی ٍ ارسیببی هبدر؛  فصل اٍل:

 فصلبیوبریْبی ًئَپالعتیک؛  چْارم: فصلبیوبری ّبی آهیششی؛  سَم: فصل

 اختالالت کلیِ ٍ هجبری ادراری پٌجن:

 فصل ّشتن:اختالالت ًَرٍلَصیک؛  ّفتن:فصل اختالالت رٍاًی؛  فصل ششن:

 اختالالت دعتگبُ گَارػ فصل ًْن:چبقی؛ 

اختالالت  فصل یازدّن:اختالالت کبذ ٍ کیغِ صفزا ٍ پبًکزاط؛ فصل دّن: 

 فصل سیسدّن:ّیپزتبًغیَى هشهي؛ فصل دٍازدّن: عزٍقی؛ -قلبی

 اختالالت اًذٍکزیي

فصل اختالالت تٌفغی؛  فصل پاًسدّن: دیببت قٌذی؛ فصل چْاردّن:

 اختالالت ّوبتَلَصیک؛فصل ّفذّن:  اختالالت تزٍهبَآهبَلیک؛ شاًسدّن:

اختالالت درهبتَلَصیک؛  فصل ًَزدّن:بیوبریْبی عفًَی؛  فصل ّجذّن:

 : بیواریْای بافت ّوبٌذفصل بیستن
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 نو.سادان
 

 

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

 فصل اٍل : ًَزاد سالن

 پرخغرٍ حاهلگی  فصل دٍم : ًَزاد 

 زایواىصذهات ٍ اٍرشاًس ّای فصل سَم : 

 م : بیواری ّای دستگاُ ػصبیچْارفصل 

 ٍ قلبی : بیواری ّای دستگاُ تٌفسی فصل پٌجن

 ن : بیواری ّای دستگاُ گَارشششفصل 

 ٍ دستگاُ غذد درٍى ریس : بیواری ّای هتابَلیک فصل ّفتن

 تٌاسلی -: بیواری ّای دستگاُ ادراری فصل ّشتن

 : اختالالت خًَی فصل ًْن

 دّن : ػفًَت ّای ًَزادیفصل 
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 جنین

 

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

: ّفتِ دٍم  فصل سوم -اٍلیي ّفتِ رشذ ٍ ًوَفصل دوم :  -گاهتَشًسفصل اول: 

ّفتِ ّای ظَم تا  فصل پنجم: -ّفتِ ظَم رشذ ٍ ًوَ فصل  چهارم : -رشذ ًٍوَ

 ّشتن

ًاٌّجاری ّای هادرزادی ٍ تشخیص فصل هفتم :  -هاُ ظَم تا تَلذفصل ششم : 

 -دظتگاُ اظکلتیفصل هشتم : قبل از تَلذ 

 حفرات بذىفصل دهم: -دظتگاُ عضالًی فصل نهم :

 -دظتگاُ تٌفطفصل دوازدهم :  -دظتگاُ قلبی ٍ عرٍقیفصل یازدهم : 

دظتگاُ ادراری ٍ فصل چهاردهم :  -دظتگاُ گَارغفصل سیزدهم : 

 تٌاظلی

 -: دظتگاُ عصبی هرکسیفصل شانزدهم  -ظر ٍ گردىفصل پانزدهم : 

 -چشنفصل هجدهم :  -گَغفصل هفدهم : 

 رویدادهای هفته به هفته جنین -دظتگاُ پَششیفصل نوزدهم : 
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      مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:
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 56897897:98-الهیجان

 

 سبان

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

 1-ایٌتر اکشي 

Developing-ظطح  هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Develophng-ظطح هتَظط 

 3-ایٌتر اکشي

 تافل

Develophng- ِظطح پیشرفت 
ESM1-ESM2 

 % 155جاهع  % 155جاهع 


