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 هرحله آزهون های پاییس و زهستان 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

3/90/09 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

1/19/09 

 آزهون سوم

90/19/09 

 آزهون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

92/11/09 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

95/19/09 

 

 بارداری زایمان

:آ٘ا 2: تارداری سایٕاٖ در دیذ ٚعیغ ، فصُ 1فصُ

٘اٞٙداریٟای تٙاعّی ادراری :  3تٛٔی ٔادر ، فصُ

: ال٘ٝ 5فصُ  :فیشیِٛٛصی ٔادر ، 4، فصُٔادرسادی

،  اختالالت خفت: 6فصٌُشیٙی ٚ تىأُ خفت 

أثیٛص٘ش ٚ تىأُ ٔٛرفِٛٛصیه خٙیٗ : 7فصُ

: ٔزالثتٟای 9فصُ  : ٔؾاٚرٜ لثُ اس حأٍّی8فصُ

: تصٛیز تزداری اس خٙیٗ فصُ 11فصُ  پزٜ ٘اتاَ،

: تزاتٛصی تزاتٛصٟ٘ا 12صُ : ٔایغ آٔٙیٛتیه ف11

 ػٛأُ عتٛ ٘ٛوغیه

: درٔاٖ 16اختالالت خٙیٙیفصُ : 15تؾخیـ پزٜ ٘اتاَ فصُ : : 14ص٘تیىفصُ : 13فصُ 

: حأٍّی خارج رحٕی 19: عمظ فصُ 18: رٚؽٟای تزرعی چٙیٙفصُ 17فصُ  خٙیٙی

 : تیٕاریٟای تزفٛتالعتیه حأٍّی21فصُ 

 
 
 %45جاهع 

 اٍل هطالب

: ِیثز عثیؼی  فصُ 22فیشیِٛٛصیه ِیثز فصُ: 21فصُ 

: تزرعی ٍٞٙاْ سایٕاٖ 24: ِیثز غیز عثیؼی فصُ 23

: اِما 26: آ ٘اِضسی ٚ تیٟٛؽی در سایٕاٖ فصُ 25فصُ 

: 28: سایٕاٖ ٚاصیٙاَ فصُ 27ٚ تمٛیت ِیثز فصُ 

: سایٕاٖ ٚاصیٙاَ اتشاری فصُ 29سایٕاٖ تزیح فصُ 

: 31یٕاٖ فصُ : عشاریٗ ٚ ٞیغتزوتٛٔی ٍٞٙتٓ سا31

 عشاریٗ لثّی

بیواریْا ٍ آسیب  922 ًَزاد، فصل 23فصل 
ًَزاد پرُ ترم،   23ّای ًَزاداى ترم،  فصل 

ًفاس،   25هردُ زایی،  فصل  24فصل 
 عَارض ًفاس  26فصل 

 بیماری زنان
عاختٕاٖ دعتٍاٜ تٙاعّی سٖ، فیشیِٛٛصی تِٛیذٔثُ، 

 ، تّٛؽ عیىُ لاػذٌی

، تیٕاری ٞای )خٛ٘زیشی غیزعثیؼی(تیٕاری ٞای خٛؽخیٓ دعتٍاٜ تٙاعّی س٘اٖ 

 اختالالت ٔداری ادراری تحتا٘ی ٚ پزٚالپظخٛؽخیٓ پغتاٖ، ٞیغتزوتٛٔی، 

 
 %45جاهع 

 اٍل هطالب

آٔٙٛرٜ، اختالالت ا٘ذٚوزیٗ ،آ٘ذٚٔتزیٛس، تیٕاری 

 ٞای داخُ اپیتّیٛٔی

فیثزٚئیذٞای رحٕی، یائغٍی، درد، 

ٞای دعتٍاٜ تٙاعّی، ٘اتارٚری، ػفٛ٘ت

 وارعیْٙٛ
 

 

 درما بهداشت

 و کودک

 فصُ اَٚ: ٔفْٟٛ عالٔتی، تیٕاری، تٟذاؽت

 ؽاخـ -یغتیتٟش ٔفْٟٛ -(Health) یعالٔت)

 -یٕاریت ٔفْٟٛ -(PQLI) یخغٕ یس٘ذٌ تیفیو

 -PHC ای ٝیاِٚ یتٟذاؽت خذٔات -تٟذاؽت ٔفْٟٛ

 ای وٛدن ٚ ٔادر تٟذاؽت -اس ػثارتٙذ PHC اخشاء

MCH (Mother and Child Health)- 

 Concept of) یغتیتٟش ٔفْٟٛ -اسدٚاج تٟذاؽت

Wellbeing)- ْٟٛتٟذاؽت آٔٛسػ -ی٘اتٛا٘ ٔف) 

 فصُ دْٚ: تٙظیٓ خا٘ٛادٜ

 یزدٞیؽ دٚراٖ یتاردار اس یزیؾٍیپ یخٛراو یپزٚصعتزٚ٘ لزؿ -)ا٘ٛاع لزؿ ٞا

Progstagen- only pills (pops)- آٔپَٛ -یمیتشر یٙیپزٚصعت ٛیوٙتزاعپت 

 دٚرٜ یخٛددار -(٘ٛرپال٘ت غتٓیع) ٗیپزٚصعت یحاٚ یٞا ٕپّٙتیا -ىّٛفٓیع یثیتزو

 لزؿ -Natural Fawily planning or periodic NFP( هیتٕیر) یا

 اس اٚرصا٘ظ پیؾٍیزی رٚػ -یثیتزو یٞا لزؿ -ِٛٚ٘ٛرخغتزَٚ

 یٔتذٞا -moring after pill (Emergency Contraception)تارداری

Barrier (وٙٙذٜ عذ)- ی(عاس ٓیػم 

 

 
 
 %45جاهع 

 اٍل هطالب

 فصُ عْٛ: تّٛؽ، رؽذ ٚ تىأُ، ؽیزدٞی

 در تّٛؽ -تىأُ ٚ ٕ٘ٛ ٔزاحُ -پغزاٖ در تّٛؽ)

 -یعاس ٕٗیا ٌغتزػ تز٘أٝ -٘ٛخٛاٖ ٝیتغذ -دختزاٖ

 یدٞ زیؽ ٔؾىالت -ٔادر زیؽ تا ٝیتغذ -یٕٙیا ا٘ٛاع

 (وٛدن ٚتىأُ رؽذ -یّیتىٕ ٝیتغذ -س٘اٖ در

 

 فصُ چٟارْ: سیح حیاتی، ٘فاط

 ٚ ٔادر یتٟذاؽت ٔزالثت یٞا ٘ؾاٍ٘ز)

 تىأُ فیتؼز -رؽذ فیتؼز -وٛدن

Development- یاتیح حیس- 

 (٘ٛساد ٚ ٔادر تٟذاؽت

 

 نو.زادان
 

وّیات در تارٜ ػٛراض ٔزي ٚ ٔیز ، ٘ٛساد عآِ ، 

 پز خغز .٘ٛساد ٘ارط ، حأّیً پزخغز  ، ٘ٛساد 
 تظاٞزات تاِیٙی دٚرٜ ٘ٛسادی ، تیٕاریٟای عیغتٓ ػصثی ، اٚرصا٘غٟای اتاق سایٕاٖ

 %45جاهع 
 اٍل هطالب

اختالالت دعتٍاٜ ٌٛارػ ، سردی ، تیٕاریٟای 

 دعتٍاٜ تٙفظ ، اختالالت خٛ٘ی

 

ادراری تٙاعّی ، ٘اف ، اختالالت 

 ٔتاتِٛیه ، تؾٙح

روان 

 پزشکی

فصل -رٚاٖ پشؽىیتٟذاؽت رٚا٘ی ٚ فصل اول: 

فصل سوم: -رؽذ ٚ تىأُ رٚا٘ی خٙغیدوم: 

فصل چهارم: -ػالیٓ ٚ ٘ؾا٘ٝ ٞای رٚاٖ پشؽىی

فصل -عثة ؽٙاعی ٚ اعاط ػّٕی رٚاٖ پشؽىی

 -ٚاوٙؼ ٘غثت تٝ رٚیذادٞای اعتزط سافصل نهم:  -اختالالت خّمیفصل هشتم: 

دِیزیْٛ، دٔا٘ظ فصل یازدهم:  -اعىیشٚفز٘یا ٚ اختالالت ٔزتٛط تٝ آٖفصل دهم: 

خٛدوؾی ٚ لصذ آعیة رعا٘ذٖ ػٕذی فصل دوازدهم:  -ٚ عایز اختالالت ؽٙاختی

 تٝ خٛد

 
 %45جاهع 

 اٍل هطالب

ٞٛیت خٙغی ٚ ٔؾىالت ٔزتٛط تٝ فصل سیزدهم: 

رفتارٞا ٚ تٕایالت ٚ فصل چهاردهم:  -آٖ

فصل  -فیشیِٛٛصی ػُٕ خٙغی ٚ ٔؾىالت آٖ

 اختالالت ٔزتٛط تٝ خٛردٖ ٚخٛابپانزدهم: 

ٔؾىالت عثی تا ٔٙؾاء فصل شانزدهم: 

 -عایىِٛٛصی در حیغٝ تیٕاریٟای س٘اٖ

اختالَ ٔالَ پیؼ اس فصل هفدهم: 

ػأُ ٞای فصل هجدهم:  -لاػذٌی
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فصل -راتغٝ پشؽه تیٕار ٚ ٔصاحثٝ تاِیٙیپنجم: 

٘ؾا٘ٝ ٞای خغٕا٘ی وٝ تز اعاط پاتِٛٛصی ششم: 

ؽخصیت فصل هفتم : -ػضٛی لاتُ تٛخیٝ ٘یغتٙذ

 اختالالت ٔزتٛط تٝ آٖٚ 

 

وارآٔذ تز تغاتك رٚاٖ ؽٙاختی سٖ تا  

اختالالت  فصل نوزدهم: -تارداری

فصل  -عایىِٛٛصیه پظ اس سایٕاٖ

 تاثیز دیٗ در آرأؼ رٚاٖ ا٘غاٖبیستم: 

 

 

 زبان

 1-ایٌتر اکشي

Developingسطح هقدهاتی 

 3-ایٌتر اکشي

Developing سطح هتَسط 
 ٪51خأغ

 اول مطالب

 ،تافل  2-ایٌتر اکشي

Developingِسطح پیشرفت 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/1/02 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

11/9/02 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

11/3/02 

 آزمون نهم

95/3/02 

 آزمون دهم

8/1/02 

زایمان بارداری  

عقین  28جلَگیری از حاهلگی،  فصل  27فصل 
اختالالت ّایپرتٌسیَ،  فصل  35سازی،  فصل 

 33خًَریسیْای زایواًی ٍ هاهایی،  فصل  31
حاهلگی پست ترم،  فصل  32لیبرپرُ ترم،  فصل 

چٌدقلَیی  34اختالالت رشد جٌیي، فصل  33
هالحظات عوَهی ٍ ارزیابی هادر فصل  35فصل 

 ْای ٍیژُ ٍ ترٍهاهراقبت 36

 % 155جاهع  % 155جاهع  36تا  37فصل  36تا  1فصل 

 بیماری زنان
 ٪51خأغ

 دوم مطالب

، عاختٕاٖ دعتٍاٜ تٙاعّی سٖ، فیشیِٛٛصی تِٛیذٔثُ، عیىُ لاػذٌی

 تّٛؽ

، )خٛ٘زیشی غیزعثیؼی(تیٕاری ٞای خٛؽخیٓ دعتٍاٜ تٙاعّی س٘اٖ 

اختالالت ٔداری ادراری تیٕاری ٞای خٛؽخیٓ پغتاٖ، ٞیغتزوتٛٔی، 

 تحتا٘ی ٚ پزٚالپظ

 آٔٙٛرٜ، اختالالت ا٘ذٚوزیٗ ،آ٘ذٚٔتزیٛس، تیٕاری ٞای داخُ اپیتّیٛٔی

ٞای دعتٍاٜ تٙاعّی، ٘اتارٚری، فیثزٚئیذٞای رحٕی، یائغٍی، درد، ػفٛ٘ت

 وارعیْٙٛ
 % 155جاهع  % 155جاهع 

 

مارد و کودک بهداشت  
 ٪51خأغ

 دوم مطالب

 عالٔتی، تیٕاری، تٟذاؽتفصُ اَٚ: ٔفْٟٛ 

 یس٘ذٌ تیفیو ؽاخـ -یغتیتٟش ٔفْٟٛ -(Health) یعالٔت)

ذاؽت خذٔات -تٟذاؽت ٔفْٟٛ -یٕاریت ٔفْٟٛ -(PQLI) یخغٕ  یٟت

 ای وٛدن ٚ ٔادر تٟذاؽت -اس ػثارتٙذ PHC اخشاء -PHC ای ٝیاِٚ

MCH (Mother and Child Health)- اسدٚاج تٟذاؽت- 

 -ی٘اتٛا٘ ٔفْٟٛ -(Concept of Wellbeing) یغتیتٟش ٔفْٟٛ

ذاؽت آٔٛسػ  (ٟت

 فصُ دْٚ: تٙظیٓ خا٘ٛادٜ

 یتاردار اس یزیؾٍیپ یخٛراو یپزٚصعتزٚ٘ لزؿ -)ا٘ٛاع لزؿ ٞا

 ٛیوٙتزاعپت -Progstagen- only pills (pops) یزدٞیؽ دٚراٖ

 یحاٚ یٞا ٕپّٙتیا -ىّٛفٓیع یثیتزو آٔپَٛ -یمیتشر یٙیپزٚصعت

( هیتٕیر) یا دٚرٜ یخٛددار -(٘ٛرپال٘ت غتٓیع) ٗیپزٚصعت

Natural Fawily planning or periodic NFP- لزؿ 

 اس اٚرصا٘ظ پیؾٍیزی رٚػ -یثیتزو یٞا لزؿ -ِٛٚ٘ٛرخغتزَٚ

 moring after (Emergency Contraception)تارداری

pill- یٔتذٞا Barrier (وٙٙذٜ عذ)- ی(عاس ٓیػم 

 ؽیزدٞیفصُ عْٛ: تّٛؽ، رؽذ ٚ تىأُ، 

 تز٘أٝ -٘ٛخٛاٖ ٝیتغذ -دختزاٖ در تّٛؽ -تىأُ ٚ ٕ٘ٛ ٔزاحُ -پغزاٖ در تّٛؽ)

 در یدٞ زیؽ ٔؾىالت -ٔادر زیؽ تا ٝیتغذ -یٕٙیا ا٘ٛاع -یعاس ٕٗیا ٌغتزػ

 (وٛدن ٚتىأُ رؽذ -یّیتىٕ ٝیتغذ -س٘اٖ

 فصُ چٟارْ: سیح حیاتی، ٘فاط

 تىأُ فیتؼز -رؽذ فیتؼز -وٛدن ٚ ٔادر یتٟذاؽت ٔزالثت یٞا ٘ؾاٍ٘ز)

Development- ٘ٛساد ٚ ٔادر تٟذاؽت -یاتیح حیس) 

 % 155جاهع  % 155جاهع 

 

 نو.زادان
 

 ٪51خأغ

 دوم مطالب

وّیات در تارٜ ػٛراض ٔزي ٚ ٔیز ، ٘ٛساد عآِ ، ٘ٛساد ٘ارط ، 

 حأّیً پزخغز  ، ٘ٛساد پز خغز .

اٚرصا٘غٟای تظاٞزات تاِیٙی دٚرٜ ٘ٛسادی ، تیٕاریٟای عیغتٓ ػصثی ، 

 اتاق سایٕاٖ

 اختالالت دعتٍاٜ ٌٛارػ ، سردی ، تیٕاریٟای دعتٍاٜ تٙفظ ، اختالالت خٛ٘ی

 ادراری تٙاعّی ، ٘اف ، اختالالت ٔتاتِٛیه ، تؾٙح
 % 155جاهع  % 155جاهع 

 % 155جاهع  % 155جاهع فصل چهاردهم:  -ٞٛیت خٙغی ٚ ٔؾىالت ٔزتٛط ٝت آٖفصل سیزدهم: رؽذ ٚ فصل دوم: -تٟذاؽت رٚا٘ی ٚ رٚاٖ پشؽىیفصل اول:  ٪51خأغ رٍاى پسشکی
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  90630006396   و   66090966 -  66090966 -  تهران        مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان          96666666990-رشت

-ػالیٓ ٚ ٘ؾا٘ٝ ٞای رٚاٖ پشؽىیفصل سوم: -خٙغیتىأُ رٚا٘ی  دوم مطالب

فصل -عثة ؽٙاعی ٚ اعاط ػّٕی رٚاٖ پشؽىیفصل چهارم: 

٘ؾا٘ٝ ٞای فصل ششم: -راتغٝ پشؽه تیٕار ٚ ٔصاحثٝ تاِیٙیپنجم: 

فصل -خغٕا٘ی وٝ تز اعاط پاتِٛٛصی ػضٛی لاتُ تٛخیٝ ٘یغتٙذ

 ؽخصیت ٚ اختالالت ٔزتٛط تٝ آٖهفتم : 

ٚاوٙؼ ٘غثت تٝ فصل نهم:  -ت خّمیاختالالفصل هشتم: 

اعىیشٚفز٘یا ٚ اختالالت ٔزتٛط فصل دهم:  -رٚیذادٞای اعتزط سا

 -دِیزیْٛ، دٔا٘ظ ٚ عایز اختالالت ؽٙاختیفصل یازدهم:  -تٝ آٖ

 خٛدوؾی ٚ لصذ آعیة رعا٘ذٖ ػٕذی تٝ خٛدفصل دوازدهم: 

فصل پانزدهم:  -تارٞا ٚ تٕایالت ٚ فیشیِٛٛصی ػُٕ خٙغی ٚ ٔؾىالت آٖرف

 اختالالت ٔزتٛط تٝ خٛردٖ ٚخٛاب

 -ٔؾىالت عثی تا ٔٙؾاء عایىِٛٛصی در حیغٝ تیٕاریٟای س٘اٖفصل شانزدهم: 

ػأُ ٞای فصل هجدهم:  -اختالَ ٔالَ پیؼ اس لاػذٌیفصل هفدهم: 

اختالالت  فصل نوزدهم: -اریوارآٔذ تز تغاتك رٚاٖ ؽٙاختی سٖ تا تارد

 تاثیز دیٗ در آرأؼ رٚاٖ ا٘غاٖفصل بیستم:  -عایىِٛٛصیه پظ اس سایٕاٖ

 

 

 زبان
 ٪51خأغ

 دوم مطالب

 1-ایٌتر اکشي
Developingسطح هقدهاتی 

 3-ایٌتر اکشي

Developing سطح هتَسط 

 ،تافل  2-ایٌتر اکشي

Developingِسطح پیشرفت 

ESM1  ـESM2 

 % 155جاهع  % 155جاهع 


