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 مرحله آزمون بهاره 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

8/2/69 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

26/2/69 

 آزمون نهم

22/3/69 

 آزمون دهم

29/3/69 

 بارداری زایمان

ناهنجاریهای :  3:آنا تومی مادر ، فصل2: بارداری زایمان در دید وسیع ، فصل 1فصل

: النه گزینی و تکامل جفت 5فصل  :فیزیولوژی مادر ، 4، فصلادراری مادرزادیتناسلی 

: مشاوره قبل 8امبیوژنز و تکامل مورفولوژیک جنین فصل: 7، فصل اختالالت جفت: 6فصل

: مایع 11: تصویر برداری از جنین فصل 11فصل  : مراقبتهای پره ناتال،9فصل  از حاملگی

 وژنها عوامل ستو نوکسیک: تراتوژی ترات12آمنیوتیک فصل 

: درمان 16اختالالت جنینیفصل : 15تشخیص پره ناتال فصل : : 14ژنتیکفصل : 13فصل 

: حاملگی خارج رحمی 19: سقط فصل 18: روشهای بررسی چنینفصل 17فصل  جنینی

 : بیماریهای ترفوبالستیک حاملگی21فصل 

: بررسی 24: لیبر غیر طبیعی فصل 23لیبر طبیعی  فصل  :22: فیزیولوژیک لیبر فصل21فصل 

: 27: القا و تقویت لیبر فصل 26: آ نالژزی و بیهوشی در زایمان فصل 25هنگام زایمان فصل 

 زایمان واژینال فصل

: سزارین و 31: زایمان واژینال ابزاری فصل 29: زایمان بریج فصل 28فصل 

 22: نوزاد، فصل 23فصل  لی: سزارین قب31هیسترکتومی هنگتم زایمان فصل 

مرده زایی،   23نوزاد پره ترم،  فصل  23بیماریها و آسیب های نوزادان ترم،  فصل 
 عوارض نفاس 23نفاس،  فصل  23فصل 

اختالالت  34عقیم سازی،  فصل  23جلوگیری از حاملگی،  فصل  23فصل 
لیبرپره ترم،  فصل  33خونریزیهای زایمانی و مامایی،  فصل  34هایپرتنسیو،  فصل 

 33چندقلویی فصل  33اختالالت رشد جنین، فصل  33حاملگی پست ترم،  فصل  32
 مراقبتهای ویژه و تروما 33مالحظات عمومی و ارزیابی مادر فصل 

 % 444جامع  % 444جامع 

 بیماری زنان

 ، بلوغساختمان دستگاه تناسلی زن، فیزیولوژی تولیدمثل، سیکل قاعدگی

، بیماری های خوشخیم )خونریزی غیرطبیعی(بیماری های خوشخیم دستگاه تناسلی زنان 

 مجاری ادراری تحتانی و پروالپساختالالت پستان، هیسترکتومی، 

 آمنوره، اختالالت اندوکرین ،آندومتریوز، بیماری های داخل اپیتلیومی

های دستگاه تناسلی، ناباروری، فیبروئیدهای رحمی، یائسگی، درد، عفونت

 کارسینوم
 % 444جامع  % 444جامع 

 

مارد و کودک بهداشت  

 بیماری، بهداشتفصل اول: مفهوم سالمتی، 

 مفهوم -(PQLI) یجسم یزندگ تیفیک شاخص -یستیبهز مفهوم -(Health) یسالمت)

 -از عبارتند PHC اجزاء -PHC ای هیاول یبهداشت خدمات -بهداشت مفهوم -یماریب

 بهداشت -MCH (Mother and Child Health) ای کودک و مادر بهداشت

 آموزش -یناتوان مفهوم -(Concept of Wellbeing) یستیبهز مفهوم -ازدواج

 (بهداشت

 فصل دوم: تنظیم خانواده

 یردهیش دوران یباردار از یریشگیپ یخوراک یپروژسترون قرص -)انواع قرص ها

Progstagen- only pills (pops)- یبیترک آمپول -یقیتزر ینیپروژست ویکنتراسپت 

 یا دوره یخوددار -(نورپالنت ستمیس) نیپروژست یحاو یها مپلنتیا -کلوفمیس

 قرص -Natural Fawily planning or periodic NFP( کیتمیر)

 Emergency)بارداری از اورژانس پیشگیری روش -یبیترک یها قرص -لوونورجسترول

Contraception) moring after pill- یمتدها Barrier (کننده سد)- میعق 

 ی(ساز

 فصل سوم: بلوغ، رشد و تکامل، شیردهی

 برنامه -نوجوان هیتغذ -دختران در بلوغ -تکامل و نمو مراحل -پسران در بلوغ)

 در یده ریش مشکالت -مادر ریش با هیتغذ -یمنیا انواع -یساز منیا گسترش

 (کودک وتکامل رشد -یلیتکم هیتغذ -زنان

 فصل چهارم: زیج حیاتی، نفاس

 تکامل فیتعر -رشد فیتعر -کودک و مادر یبهداشت مراقبت یها نشانگر)

Development- نوزاد و مادر بهداشت -یاتیح جیز) 

 % 444جامع  % 444جامع 

 

 نو.زادان
 

کلیات در باره عوراض مرگ و میر ، نوزاد سالم ، نوزاد نارس ، حاملیگ پرخطر  ، نوزاد پر 

 خطر .

 اتاق زایمانتظاهرات بالینی دوره نوزادی ، بیماریهای سیستم عصبی ، اورژانسهای 

 اختالالت دستگاه گوارش ، زردی ، بیماریهای دستگاه تنفس ، اختالالت خونی

 ادراری تناسلی ، ناف ، اختالالت متابولیک ، تشنج
 % 444جامع  % 444جامع 

 % 444جامع  % 444جامع فصل چهاردهم:  -هویت جنسی و مشکالت مربوط به آنفصل سیزدهم: -رشد و تکامل روانی جنسیفصل دوم: -بهداشت روانی و روان پزشکیفصل اول:  روان پزشکی
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  90630006396   و   66090966 -  66090966 -  تهران        مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان          96666666990-رشت

سبب شناسی و اساس علمی فصل چهارم: -عالیم و نشانه های روان پزشکیفصل سوم: 

نشانه های فصل ششم: -رابطه پزشک بیمار و مصاحبه بالینیفصل پنجم: -روان پزشکی

شخصیت و فصل هفتم : -جسمانی که بر اساس پاتولوژی عضوی قابل توجیه نیستند

 اختالالت مربوط به آن

 -واکنش نسبت به رویدادهای استرس زام: فصل نه -اختالالت خلقیفصل هشتم: 

دلیریوم، دمانس و فصل یازدهم:  -اسکیزوفرنیا و اختالالت مربوط به آنفصل دهم: 

خودکشی و قصد آسیب رساندن عمدی به فصل دوازدهم:  -سایر اختالالت شناختی

 خود

فصل پانزدهم:  -ت و فیزیولوژی عمل جنسی و مشکالت آنرفتارها و تمایال

 اختالالت مربوط به خوردن وخواب

 -مشکالت طبی با منشاء سایکولوژی در حیطه بیماریهای زنانفصل شانزدهم: 

عامل های فصل هجدهم:  -اختالل مالل پیش از قاعدگیفصل هفدهم: 

اختالالت  م:فصل نوزده -کارآمد بر تطابق روان شناختی زن با بارداری

 تاثیر دین در آرامش روان انسانفصل بیستم:  -سایکولوژیک پس از زایمان

 

 

 زبان

 4-اینتر اکشن

Developingسطح مقدماتی 

 3-اینتر اکشن

Developing سطح متوسط 

 ،تافل  2-اینتر اکشن

Developingسطح پیشرفته 

ESM1  ـESM2 

 % 444جامع  % 444جامع 


