
www.nokhbegaan.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری

 

 

 مرحله آزمون 4
آموزش بهداشت رشته  

98-97 

 



www.nokhbegaan.com 
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 نام درس
 اولآزمون 

44/2/79 

 دومآزمون 

44/3/79 

 سومآزمون 

25/3/79 

 چهارمآزمون 

8/4/79 

 
 
 
 
 

بهداشت 

 عمومی

-فصل اٍل اصَل اپیذهیَلَصی ٍ فصل دٍم رٍضْای ّوِ  : 1بهداشت جلد 

فصل اٍل اًساى  ٍ پشضکی تِ سَی :   2بهداشت جلد  -گیزضٌاختی تا اپیذهیَلَصی

 -تیواری تا پایاى ٍیضگیْای جوؼیتیهفَْم تٌذرستی ٍ  2فصل  -تْذاضت تزای ّوِ

فصل اٍل هحیط ٍ سالهت تا پایاى طزحْای هختلف ستتیک :  3بهداشت جلد 

فصل اٍل طزاحی هٌظن آهَسضی ٍ فصل دٍم ارتثاط در تکنولوژی احدیان :  -تاًک 

آهَسش ٍ فصل سَم هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی ٍ فصل چْارم رساًِ ّای آهَسضی غیز 

تؼاریف ٍ کلیات آهَسش  2تخص    -ش تا استفادُ اس اضیاء ٍاقؼیًَرتاب تاپایاى آهَس

رٍضْای استزاتضیْای آهَسش  4ًظزیِ ّای یادگیزی تخص  3تْذاضت ٍ تخص 

فصل اٍل هقذهِ ٍ فصل دٍم سالهت ٍ تیواری ٍ آموزش بهداشت : -تْذاضت 

ل فصل سَم ادراک ، آگاّی ، گزایص ٍرفتار ٍفصل چْارم ًظزیِ ّای یادگیزی ٍ فص

پٌجن اًگیشُ تصوین گیزی در هکاًیسن ّای دفاػی تا پایاى هثحث تصوین گیزی 

 3رٍضْای هسیزضٌاختی اس اپیذهیَلَصی تا پایاى هثحث ٍ فصل   : 1بهداشت جلد 

هفَْم تٌذرستی ٍ تیواری اس فاصلِ در 2فصل:  2بهداشت جلد  -اپیذهیَلَصی 

 -تا پایاى دفاع اجتواع  ػلَم اجتواػی پشضکی 3تٌذرستی تا پایاى هثحث فصل 

هحیط ٍ سالهت اس ًحَُ کار ستتیک تاًک تا پایاى فصل  فصل اٍل:3بهداشت جلد 

ٍ فصل دٍم حطزُ ضٌاسی پشضکی ٍ فصل سَم هذیزیت هَاد سائذ تیوارستاًی ٍ فصل 

تکنولوژی  -چْارم تغذیِ ٍ سالهت تا پایاى غالت ٍ ارسى ّا ) غالت ٍ تزًج(  

س تصاٍیز آهَسضی تا پایاى فصل ٍ فصل پٌجن رساًِ ّای فصل چْارم ااحدیان : 

آهَسضی ًَرتاب ساکٌِ ٍفصل ضطن رساًِ ّای آهَسضی ًَرتاب هتحزک تا پایاى فصل 

ضٌاسایی ًیاسّا ٍاٍلَیت  5فصل اٍل ، تخص چکیده آموزش ارتباطات : -سَم

ات تزًاهِ ریشی ٍ آهَسش تْذاضت . فصل دٍم ، ارتثاط 6ّای آهَسش تْذاضت تخص 

رساًِ ّای  3در آهَسش تْذاضت ٍ فصل سَم تکٌَلَصی آهَسضی تا پایاى تخص 

آهَسضی در خذهت آهَسضی تْذاضت رٍضْای استفادُ قثل اس ) اس تاتلَّای گچی تا 

اًگیشُ تصوین درهکاًیسن ّای  5فصل آموزش بهداشت : -پایاى رٍش غالة(

جاهؼِ ٍ اجتواع ٍ   6فصل دفاػی اس هکاًیسن ّای رٍاًی ـ دفاػی تا پایاى فصل ٍ 

فصل ّفتن فزٌّگ ٍ فصل ّطتن فزایٌذ پذیزش ٍ فصل ًْن تغییز اجتواػی ٍ تغییز 

 4اپیذهیَلَطی ثیوبسیْبی عضالًی اص  تب پبیبى هجحث ٍ فصل  3فصل   : 1بهداشت جلد 

بهداشت جلد  -Audٌبسی ٍ تٌظین خبًَادُ تب پبیبى تعَیض جوعیت ض 5غشثبلگشی فصل 

اًتقبل اطالعبت  4علَم اجتوبعی ٍ پضضکی اص سٍاًطٌبسی تب پبیبى هجحث فصل  3فصل :  2

تغزیِ ٍ  4: فصل  3بهداشت جلد  -آهَصش ثْذاضت  تب آهَصش ثْذاضت دس تجلیغبت

طگیشی دس هبهبیی کَدکبى پضضکی پی 5سالهت اص تبثیشات سجَس گیشی تب پبیبى فصل فصل 

فصل ّفتن تکنولوژی احدیان :  -ٍ سبلوٌذاى تب پبیبى سٍضْبی اسصیبثی سضذ طجیعی  

عکبسی ٍفصل ّطتن تجْیضات ضٌیذاسی ٍ فصل ًْن جبهعِ ثِ عٌَاى یک هشکض یبدگیشی ) 

ضویوِ ًبضش( : فصل اٍل سسبًِ ّبی آهَصضی ٍ یبدگیشی ٍ فصل دٍم تکٌَلَطی آهَصضی 

سسبًِ ّبی  2تکٌَلَطی آهَصش ثْذاضت تب ثخص کیده آموزش ارتباطات :چ -ًَیي 

آهَصضی دس خذهت آهَصش ثْذاضت اص سٍضْبی استفبدُ اص تبثلَّبی گچی ضجکِ ٍ جذٍل 

 12فشد دس ًقطْبی گشٍّی فشدی ٍ فصل  11فصل آموزش بهداشت : تب پبیبى فصل

سبصهبًذّی یک گشٍُ  14صل هشاحل سضذ دس گشٍُ ، ف 13استجبطبت دس فشایٌذ گشٍُ فصل 

هقذهِ ای ثش آهَصش ثْذاضت ٍفصل  16هطلَة تطخیص ٍ اسْبل هطکالت گشٍُ ٍ فصل 

تطکیالت  19تئَسیْبی یبدگیشی فصل  18اّذاف ٍ اصَل آهَصش ثْذاضت ٍ فصل  17

جوعیت   5ثخص   : 1بهداشت جلد  استجبطبت تب پبیبى اصَل کلی،  22هحلی ٍ فصل 

آهبسّبی  6هجحث  ٍ  ثخص   تب پبیبى Avdدُ اص هضایبی استفبدُ اص ضٌبسی ٍ تٌظین خبًَا

اًتقبل اطالعبت آهَصش  4فصل :  2بهداشت جلد  -اسبسی ثْذاضت تب پبیبى هجحث 

ثشًبهِ سیضیَهذیشیت ثْذاضت ٍ  5ثْذاضت اص هحتَای آهَصش ثْذاضت تب پبیبى هجحث فصل 

پضضکی :  3بهداشت جلد  -لوللثْذاضت ثیي ا 7خذهبت ثْذاضت جبهعِ ٍفصل     6فصل

 7ثْذاضت حشفِ ای  ٍ  فصل  6پیطگیشی دس هبهبیی کَدکبى ٍ سبلوٌذاى تب پبیبى فصل فصل 

فصل سَم سٍیکشدی ثش سٍضْبی ًَیي تذسیس ٍ تکنولوژی احدیان :  --ثْذاضت سٍاى

 -352تب  177هجوَعِ تستْب اص سَال چکیده آموزش ارتباطات : -ایٌتشًت ٍ آهَصش

 % 011جاهغ  % 011جاهغ 
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 مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:  

 96610610916-الهیجان  96666666990-رشت    90630006396 و 66090966 -  66090966 -تهران      

 کلی تب پبیبى کتبة اص اصَلآموزش بهداشت :  تزًاهِ ریشی ٍ  فصل دّن گزٍُ ، ساختار ، پَیایی ، فزایٌذ ًقص ّا

جامعه 

 شناسی

فصل اٍل کلیات ٍهفاّین ٍفصل دٍم تاریخچِ جاهؼِ جامعه شناسی قرایی :

ضٌاسی ٍ تفکزات اجتواػی فصل سَم جاهؼِ ضٌاسی ٍ سایز رضتِ ّای ػلَم اًساًی تا 

جامعه  -ًادرستی جغزافی گزایاى ٍتسلط جاهؼِ تز هحیط طثیؼی ٍ  2ـ  2تخص 

 4تطَر گزایی،فصل  3هثثت گزایی،فصل  2کلیات،  فصل 0فصل شناسی توسلی : 

 ساخت  گزایی تا پایاى هثاًی ساخت گزایی ٍ دٍر جذیذ

تسلط جاهؼِ تز  2ـ  2فصل جغزافی اًساًی اس پایاى تخص جامعه شناسی قرایی :

رٍضْای تحقیقی در  4یاى فصل ٍفصل هحیط طثیؼی ٍ ًادرستی جغزافی گزایاى تا پا

ساخت گزایی اس  4فصل جامعه شناسی توسلی : فزٌّگ  5جاهؼِ ضٌاسی ٍفصل 

کٌص هتقاتل  6کارکزدگزایی،فصل  5اصَل اساسی ستاى ساختی تا پایاى فصل،فصل 

 ًوادیي تا پایاى قسوت ػول گزایی

اسصش ثِ ٌّجبسّب ٍکٌتشل  7گشٍّْبی اجتوبعی ٍفصل  6فصل جامعه شناسی قرایی :

ًْبدّبی اجتوبعی ٍفصل ًْن ًْبد خبًَادُ ٍ خَیطبًٍذی تب پبیبى ٍظبیف  8اجتوبعی ٍفصل 

کٌص هتقبثل ًوبدیي اص قسوت  6فصل جامعه شناسی توسلی :ٍ کبسکشدّبی خبًَادُ 

سی پذیذاس ضٌبختی،ًظشیِ هجبدلِ هسئلِ جسن ٍ سٍح تب پبیبى فصل،پذیذاس ضٌبسی ٍ جبهعِ ضٌب

ًْبد خبًَادُ ٍ خَیطبًٍذی اص ثخص جامعه شناسی قرایی :  تب پبیبى قضیِ ّضیٌِ ٍ سَد ،

طجقبت دس قطشثٌذی  11ٍ هَقعیت هٌقص ٍ پبیگبُ اجتوبعی فصل  12اصدٍاج تب پبیبى فصل 

پشخبش  اص قضیِ 8فصل جامعه شناسی توسلی : -تغییشات اجتوبعی   12اجتوبعی  ٍفصل 

دیذگبّْبی هکتت  12سٍش ضٌبسی هشدهی،فصل 9،تبییذ تب  پبیبى فصل، فصل 

 فشاًکٌَست،ًَکبسکشد گشایی

 % 011جاهغ  % 011جاهغ 

روان 

 شناسی

فصل اٍل هاّیت رٍاًطٌاسی ٍ فصل دٍم هثاًی سیست روانشناسی هیلگارد :

  ، ضٌاسی رٍاًطٌاسی ٍ فصل سَم رضذ رٍاًی ٍ فصل چْارم فزایٌذّای حسی

یادگیزی ٍ  7َّضیاری ٍفصل  6ادراک ٍ فصل  5فصل  روانشناسی هیلگارد :

 ستاى ٍ اًذیطِ 9حافظِ ٍ فصل   8ضزطی ساسی ٍ فصل 

تفبٍت  12ّیجبى ٍ فصل  11اًگیضُ ّبی ثٌیبدی ٍ فصل  12فصل روانشناسی هیلگارد :

 بس،  فطبس سٍاًی ، سالهت ٍ هقبثلِ ثب فط 14ضخصیت ٍ فصل  13ّبی فشدی ٍ فصل 

سٍضْبی دسهبى ٍ فصل  16سٍاًطٌبسی ًبثِ ٌّجبسی ٍ فصل  15فصل روانشناسی هیلگارد :

تعبهل اجتوبعی ٍ ًفَر اجتوبعی پیَست : سٍضْبی آهبسی  18ٍ فصل   ضٌبخت اجتوبعی 17

 ٍ اًذاصُ گیشی

 % 011جاهغ  % 011جاهغ 

 زبان

 0-ایٌتز اکطي

Developingسطح هقذهاتی 

 2-ایٌتز اکطي

Developing سطح هتَسط 

 
 ،تافل  3-ایٌتز اکطي

Developingِسطح پیطزفت 

ESM1  ـESM2 

 % 011جاهغ  % 011جاهغ 


