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 هرحله آزهون های پاییس و زهستان 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

4/00/1401 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

2/10/1401 

 آزهون سوم

30/10/1401 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

22/11/1401 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

10/12/1401 

 

 بارداری زایمان

: بارداری ٍ زایواى در دیذ فصل اول

فصل -: آًاتَهی هادرفصل دوم -ٍسیع

فصل -هراقبتْای قبل از حاهلگی سوم:

لیبر غیر  فصل پنجم:-لیبر طبیعی چهارم:

فصل -بررسی جٌیي فصل ششم:-طبیعی

فصل -تصَیربرداری از جٌیي هفتم:

-ًَزاد فصل نهم:-زایواى ٍاشیٌالهشتم:

بیواری ّا ٍ آسیب ّای  فصل دهم:

اختالالت  فصل یازدهم:-ًَزاداى ترم

 ّیپرتاًسیَ

 فصل سیزدهم:– فیسیَلَشی هادر فصل دوازدهم:

-اختالالت جٌیٌی فصل چهاردهم:-ًاتال تشخیص پرُ

اختالالت فصل شانزدهم:-درهاى جٌیي فصل پانزدهم:

فصل – (خًَریسی زایواًی )هاهاییفصل هفدهم:-جفت

فصل – (حاهلگی اکتَپیک ) ًا بِ جاهجدهم:

بیواری ترٍفَبالستیک  فصل بیستم:-سقطنوزدهم:

تراتَلَشی، تراتَشًْا ٍ فصل بیست و یکم:-حاهلگی

ًاٌّجاریْای  فصل بیست و دوم:-فتَتَکسیکعَاهل 

 تٌاسلی -هادرزادی دستگاُ ادراری

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

فصل -فیسیَلَشی لیبر فصل بیست و سوم:

آًالصزی ٍ بی َّشی در بیست و چهارم: 

الًِ گسیٌی ٍ  فصل بیست و پنجم:-زایواى

فصل بیست و ششم: -تکاهل جفت

 فصل بیست و-اهبریَشًس ٍ تکاهل جٌیي

 فصل بیست و هشتم:-هردُ زاییهفتم: 

-زایواى بریچ فصل بیست و نهم:-شًتیک

فصل -زایواى ٍاشیٌال ابساری فصل سی ام:

فصل سی و -دٍرُ ًفاض سی و یکم:

فصل سی و سوم: -عَارض ًفاسیدوم: 

 چٌذقلَیی

فصل سی و – : هراقبتْای پرُ ًاتالفصل سی و چهارم

: اختالالت ششمفصل سی و -: بررسی ٌّگام زایواىپنجم

-: لیبر پست ترمفصل سی و هفتم-رشذ داخل رحوی

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

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

فصل -:زایواى سساریي ٍ ّیسترکتَهی ٌّگام زایواىیکم

: فصل چهل و سوم-: زایواى سساریي قبلیچهل و دوم

: عقین فصل چهل و چهارم-جلَگیری از حاهلگی

 : القاء ٍ تقَیت لیبرفصل چهل و پنجم-سازی

 

 بیماری زنان

فصل اٍل : آًاتَهی ٍ دستگاُ تٌاسلی 

 زى ٍ هرد

فصل دٍم : ارتباط اٍلیِ ٍ اصَل 

 هراقبت از بیوار

فصل سَم : هراقبت ّای اٍلیِ ٍ 

 بْذاشتی

 فصل چْارم : ارزیابی قبل از عول

هَلکَلی ٍ فصل پٌجن : بیَلَشی 

 شًتیک

 فصل ششن : فیسیَلَشی تَلیذهثل

فصل ّفتن : کٌترل َّرهًَی 

 تَلیذهثلی زى ٍ هرد

 فصل ّشتن : اختالالت اًذٍکریي

 فصل ًْن : بلَغ

 فصل دّن : یائسگی

 فصل یازدّن : آهٌَرُ

 فصل دٍازدّن : ًابارٍری

فصل سیسدّن : سًََگرافی ٍ اًذٍسکَپی 

 شًیکَلَشیک

 ّیسترکتَهیفصل چْاردّن : 

 فصل پاًسدّن : بیواری ترٍفَبالستیک حاهلگی

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

فصل شاًسدّن : بیواری ّای خَش خین 

 پستاى

 فصل ّفذّن : سرعاى پستاى

فصل ّجذّن : بیواری ّای داخل اپی 

 تلیَم سرٍیکس ٍ ٍاشى ٍ ٍلَ

 فصل ًَزدّن : سرعاى سرٍیکس ٍ ٍاشى

 فصل بیستن : فیبرٍئیذّای رحوی

فصل بیست ٍ یکن : درد لگي ٍ 

 دیسوٌَرُ

 فصل بیست ٍ دٍم : اًذٍهتریَز

 فصل بیست ٍ سَم : سرعاى رحن

فصل بیست ٍ چْارم : بیواری خَش خین دستگاُ 

 تٌاسلی

فصل بیست ٍ پٌجن : سرعاى تخوذاى ٍ لَلِ فالَپ ٍ 

 صفاق

فصل بیست ٍ ششن : عفًَت ّای دستگاُ ادراری ٍ 

 بیواری ّای آهیسشی

 بیست ٍ ّفتن : دستگاُ ادراریفصل 

 فصل بیست ٍ ّشتن : پرٍالپس اعضای لگي

 فصل بیست ٍ ًْن : سرعاى ٍلَ

فصل سی ام : توایالت جٌسی ٍ اختالالت عولکرد 

 جٌسی

 فصل سی ٍ یکن : اًَاع سقظ ٍ حاهلگی خارج از رحن

 فصل سی ٍ دٍم : تٌظین خاًَادُ
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-بهداشت 

مادر و 

 کودک

فصل دٍم -تْذاشت ًَجَاًاى فصل اٍل :

تْذاشت اسدٍاج ٍ هزاقثت ّای قثل اس  :

-تْذاشت تارٍری فصل سَم :-حاهلگی

هزاقثت ّای دٍراى  فصل چْارم :

 فصل پٌجن :-حاهلگی ٍ پظ اس سایواى

هادری ایوي ٍ اّویت عالهت هادر ٍ 

 تغذیِ تا شیز هادر فصل ششن :-کَدک

تْذاشت  فصل ّشتن :-? تغذیِ تکویلی فصل ّفتن

-رشذ ٍ تکاهل کَدک فصل ًْن :-ًَساداى ٍ کَدکاى

-تْذاشت دّاى ٍ دًذاى در هادر ٍ کَدک  فصل دّن :

 فصل دٍازدّن :-تْذاشت هذارط فصل یازدّن :

 ٍاکغیٌاعیَى

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

-هفَْم عالهت ٍ تیواری  فصل سیسدّن :

عاسهاى ّای تیي الوللی ٍ  فصل چْاردّن :

 فصل پاًسدّن :-خذهات تْذاشت جاهعِ

هفَْم  فصل شاًسدّن :-آهَسػ تْذاشت 

فصل -اپیذهیَلَصی، پیشگیزی، غزتالگزی

سیج حیاتی ٍ عطَح هختلف ارائِ  ّفذّن :

 خذهت

 

فصل -جوعیت شٌاعی ٍ فزسًذآٍری فصل ّجذّن : 

 فصل-ایذس  فصل بیستن :-تٌظین خاًَادُ  ًَزدّن :

تْذاشت  بیست ٍ دٍم :-تْذاشت رٍاى  بیست ٍ یکن :

 عالوٌذاى 

 

 

 نو.زادان
 

 فصل اٍل : ًَزاد سالن

 فصل دٍم : ًَزاد  ٍ حاهلگی پرخغر

فصل سَم : صذهات ٍ اٍرشاًس ّای 

 زایواى

 فصل چْارم : بیواری ّای دستگاُ عصبی

 فصل پٌجن : بیواری ّای دستگاُ تٌفسی ٍ قلبی

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

فصل ششن : بیواری ّای دستگاُ 

 گَارش

فصل ّفتن : بیواری ّای هتابَلیک ٍ 

 دستگاُ غذد درٍى ریس

 تٌاسلی -فصل ّشتن : بیواری ّای دستگاُ ادراری

 فصل ًْن : اختالالت خًَی

 فصل دّن : عفًَت ّای ًَزادی

روان 

 پزشکی

-علن اعصاب ٍ رٍاىفصل اٍل: 

اصل ارتثاط تا تیوار ٍ فصل دٍم: 

ًشاًِ ّا فصل سَم: -هعایٌِ تالیٌی

-ٍ عثة شٌاعی در رٍاًپششکی

شٌاخت رفتار ٍ رشذ فصل چْارم: 

 جٌغی -ٍ تکاهل رٍاًی

 

توایالت جٌغی تٌْجار ٍ کضکاری فصل پٌجن: 

خشًَت علیِ سًاى ٍ فصل ششن: -ّای جٌغی

اختالالت فصل ّفتن : -تجاٍس جٌغی

-عایکَلَصیک دٍراى تارداری ٍ پظ اس سایواى

هشکالت طثی تا هٌشاء ّشتن:  فصل

 عایکَلَصی در حیطِ تیواری ّای سًاى

 

 

 %5:جاهع 

 اٍل هطالة

-اختالالت شخصیتفصل ًْن: 

اعکیشٍفزًی ٍ عایز  فصل دّن:

فصل -اختالالت رٍاى پزیشی

فصل -اختالالت خُلقییازدّن: 

 اختالالت اضطزاتیدٍازدّن: 

 

فصل -اختالالت تغذیِفصل سیسدّن: 

فصل -الت خَاب ٍ تیذاریاختالچْاردّن: 

خَدکشی ٍ قصذ آعیة رعاًذى تِ پاًسدّن: 

اختالالت هزتَط تِ فصل شاًسدّن: -خَد

فصل ّفذّن: -عاًحِ ٍ عَاهل اعتزط

 دلیزیَم ٍ دهاًظ اختالالت شٌاختی

 

 

 زبان

 1-ایٌتر اکشي

Developingسطح هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Developing سطح هتَسط 

 ٪05جاهع

 اٍل هطالب

 ،تافل  3-ایٌتر اکشي

Developingِسطح پیشرفت 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/1/1402 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

1/2/1402 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

15/2/1402 

 آزمون نهم

22/2/1402 

 آزمون دهم

20/2/1402 

 بارداری زایمان
 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

-: آًاتَهی هادرفصل دوم -: بارداری ٍ زایواى در دیذ ٍسیعاول فصل

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

 فصل هفتم:-بررسی جٌیي فصل ششم:-لیبر غیر طبیعی پنجم:

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

 فصل یازدهم:-بیواری ّا ٍ آسیب ّای ًَزاداى ترم فصل دهم:

 اختالالت ّیپرتاًسیَ

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

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

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

-سقطفصل نوزدهم:– (َپیک ) ًا بِ جاحاهلگی اکتفصل هجدهم:

فصل بیست و -بیواری ترٍفَبالستیک حاهلگی فصل بیستم:

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

 تٌاسلی -ًاٌّجاریْای هادرزادی دستگاُ ادراری

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

الًِ گسیٌی ٍ  فصل بیست و پنجم:-زایواىآًالصزی ٍ بی َّشی در 

فصل -اهبریَشًس ٍ تکاهل جٌیيفصل بیست و ششم: -تکاهل جفت

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

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

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

 چٌذقلَییسوم: فصل سی و 

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

: اختالالت رشذ داخل فصل سی و ششم-بررسی ٌّگام زایواى

: لیبر فصل سی و هشتم-: لیبر پست ترمفصل سی و هفتم-رحوی

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

سساریي ٍ ّیسترکتَهی ٌّگام :زایواى فصل چهل و یکم-آهٌیَى

فصل چهل و -: زایواى سساریي قبلیفصل چهل و دوم-زایواى

-: عقین سازیفصل چهل و چهارم-: جلَگیری از حاهلگیسوم

 : القاء ٍ تقَیت لیبرفصل چهل و پنجم

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 بیماری زنان
 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

 هردفصل اٍل : آًاتَهی ٍ دستگاُ تٌاسلی زى ٍ 

 فصل دٍم : ارتباط اٍلیِ ٍ اصَل هراقبت از بیوار

 فصل سَم : هراقبت ّای اٍلیِ ٍ بْذاشتی

 فصل چْارم : ارزیابی قبل از عول

 فصل پٌجن : بیَلَشی هَلکَلی ٍ شًتیک

 فصل ششن : فیسیَلَشی تَلیذهثل

 فصل ّفتن : کٌترل َّرهًَی تَلیذهثلی زى ٍ هرد

 فصل ّشتن : اختالالت اًذٍکریي

 صل ًْن : بلَغف

 فصل دّن : یائسگی

 فصل شاًسدّن : بیواری ّای خَش خین پستاى

 فصل ّفذّن : سرعاى پستاى

ّجذّن : بیواری ّای داخل اپی تلیَم سرٍیکس ٍ ٍاشى فصل 

 ٍ ٍلَ

 فصل ًَزدّن : سرعاى سرٍیکس ٍ ٍاشى

 فصل بیستن : فیبرٍئیذّای رحوی

 فصل بیست ٍ یکن : درد لگي ٍ دیسوٌَرُ

 فصل بیست ٍ دٍم : اًذٍهتریَز

 فصل بیست ٍ سَم : سرعاى رحن

 فصل بیست ٍ چْارم : بیواری خَش خین دستگاُ تٌاسلی

 % 155جاهع  % 155جاهع 
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 فصل یازدّن : آهٌَرُ

 فصل دٍازدّن : ًابارٍری

 فصل سیسدّن : سًََگرافی ٍ اًذٍسکَپی شًیکَلَشیک

فصل چْاردّن : ّیسترکتَهیفصل پاًسدّن : بیواری 

 ترٍفَبالستیک حاهلگی

 صل بیست ٍ پٌجن : سرعاى تخوذاى ٍ لَلِ فالَپ ٍ صفاقف

فصل بیست ٍ ششن : عفًَت ّای دستگاُ ادراری ٍ بیواری 

 ّای آهیسشی

 فصل بیست ٍ ّفتن : دستگاُ ادراری

 فصل بیست ٍ ّشتن : پرٍالپس اعضای لگي

 فصل بیست ٍ ًْن : سرعاى ٍلَ

 فصل سی ام : توایالت جٌسی ٍ اختالالت عولکرد جٌسی

 فصل سی ٍ یکن : اًَاع سقظ ٍ حاهلگی خارج از رحن

 فصل سی ٍ دٍم : تٌظین خاًَادُ

 

مارد و  بهداشت

 کودک

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

تْذاشت اسدٍاج ٍ هزاقثت ّای  فصل دٍم :-تْذاشت ًَجَاًاى فصل اٍل :

هزاقثت ّای  فصل چْارم :-تْذاشت تارٍری فصل سَم :-قثل اس حاهلگی

هادری ایوي ٍ اّویت  فصل پٌجن :-دٍراى حاهلگی ٍ پظ اس سایواى

?  فصل ّفتن تغذیِ تا شیز هادر فصل ششن :-عالهت هادر ٍ کَدک

رشذ  فصل ًْن :-تْذاشت ًَساداى ٍ کَدکاى فصل ّشتن :-تغذیِ تکویلی

-تْذاشت دّاى ٍ دًذاى در هادر ٍ کَدک  فصل دّن :-ٍ تکاهل کَدک

 ٍاکغیٌاعیَى فصل دٍازدّن :-تْذاشت هذارط ّن :فصل یازد

 فصل چْاردّن :-هفَْم عالهت ٍ تیواری  فصل سیسدّن :

 فصل پاًسدّن :-عاسهاى ّای تیي الوللی ٍ خذهات تْذاشت جاهعِ

هفَْم اپیذهیَلَصی، پیشگیزی،  فصل شاًسدّن :-آهَسػ تْذاشت 

 خذهتسیج حیاتی ٍ عطَح هختلف ارائِ  فصل ّفذّن :-غزتالگزی

 فصل ًَزدّن :-جوعیت شٌاعی ٍ فزسًذآٍری فصل ّجذّن : 

تْذاشت  فصل بیست ٍ یکن :-ایذس  فصل بیستن :-تٌظین خاًَادُ 

 تْذاشت عالوٌذاى  بیست ٍ دٍم :-رٍاى 

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 

زاداننو  

 

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

 فصل اٍل : ًَزاد سالن

 فصل دٍم : ًَزاد  ٍ حاهلگی پرخغر

 سَم : صذهات ٍ اٍرشاًس ّای زایواىفصل 

 فصل چْارم : بیواری ّای دستگاُ عصبی

 فصل پٌجن : بیواری ّای دستگاُ تٌفسی ٍ قلبی

 فصل ششن : بیواری ّای دستگاُ گَارش

فصل ّفتن : بیواری ّای هتابَلیک ٍ دستگاُ غذد درٍى 

 ریس

 تٌاسلی -فصل ّشتن : بیواری ّای دستگاُ ادراری

 الت خًَیفصل ًْن : اختال

 فصل دّن : عفًَت ّای ًَزادی
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 روان پزشکی
 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

اصل ارتثاط تا تیوار فصل دٍم: -علن اعصاب ٍ رٍاىفصل اٍل: 

ًشاًِ ّا ٍ عثة شٌاعی در فصل سَم: -ٍ هعایٌِ تالیٌی

شٌاخت رفتار ٍ رشذ ٍ تکاهل فصل چْارم: -رٍاًپششکی

 جٌغی -رٍاًی

-توایالت جٌغی تٌْجار ٍ کضکاری ّای جٌغیفصل پٌجن: 

فصل ّفتن : -خشًَت علیِ سًاى ٍ تجاٍس جٌغیفصل ششن: 

فصل -اختالالت عایکَلَصیک دٍراى تارداری ٍ پظ اس سایواى

هشکالت طثی تا هٌشاء عایکَلَصی در حیطِ تیواری ّشتن: 

اعکیشٍفزًی  فصل دّن:-اختالالت شخصیتفصل ًْن: 

اختالالت فصل یازدّن: -ٍ عایز اختالالت رٍاى پزیشی

 اختالالت اضطزاتیفصل دٍازدّن: -خُلقی

فصل چْاردّن: -اختالالت تغذیِفصل سیسدّن: 

خَدکشی ٍ فصل پاًسدّن: -اختالالت خَاب ٍ تیذاری

اختالالت فصل شاًسدّن: -قصذ آعیة رعاًذى تِ خَد

صل ّفذّن: ف-هزتَط تِ عاًحِ ٍ عَاهل اعتزط

 دلیزیَم ٍ دهاًظ اختالالت شٌاختی
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www.nokhbegaan.com 
 

 

  آموزشی نخبگان:مرکس تخصصی خذمات 

 ;:>7778>8<5   ٍ   =5758<;; -  6;575<;; -تْزاى  

 56897897:98-الّیجاى

 ّای سًاى

 

 زبان

 ٪05جاهع

 دٍم هطالب

 1-ایٌتر اکشي

Developingسطح هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Developing سطح هتَسط 

 ،تافل  3-ایٌتر اکشي

Developingِسطح پیشرفت 

ESM1  ـESM2 
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