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

 

 مرحله آزمون 10
 هاهاییرشته 

 98ارشد 

 مرحله آزمون رایگان 3+ 
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 درصد از دروس اصلی( 45آزهون های تابستانی رایگان )هرور 

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/52/79 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

52/52/79 

 آزمون سوم

 % اول(25)جامع 

32/59/79 

 

 بارداری سایمان

:آًب تَهی هبدر ، 2: ببرداری سایوبى در دیذ ٍعیغ ، فظل 1فظل

:فیشیَلَصی 4فظل، ًبٌّدبریْبی تٌبعلی ادراری هبدرسادی:  3فظل

 اختالالت خفت: 6فظل: الًِ گشیٌی ٍ تکبهل خفت 5فظل  هبدر ، 

: هشبٍرُ قبل 8اهبیَصًش ٍ تکبهل هَرفَلَصیک خٌیي فظل: 7، فظل

: تظَیز بزداری اس 11فظل  : هزاقبتْبی پزُ ًبتبل،9فظل  اس حبهلگی

: تزاتَصی تزاتَصًْب ػَاهل 12: هبیغ آهٌیَتیک فظل 11خٌیي فظل 

 َکغیکعتَ ً

 

: 16اختالالت خٌیٌیفظل : 15تشخیض پزُ ًبتبل فظل : : 14صًتیکفظل : 13فظل 

: حبهلگی 19: عقط فظل 18: رٍشْبی بزرعی چٌیٌفظل 17فظل  درهبى خٌیٌی

 : بیوبریْبی تزفَبالعتیک حبهلگی21خبرج رحوی فظل 

 

 

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

 

 بهداشت و تغذیه مادر و کودک

 عالهتی، بیوبری، بْذاشتفظل اٍل: هفَْم 

 یسًذگ تیفیک شبخض -یغتیبْش هفَْم -(Health) یعالهت)

 خذهبت -بْذاشت هفَْم -یوبریب هفَْم -(PQLI) یخغو

 ٍ هبدر بْذاشت -اس ػببرتٌذ PHC اخشاء -PHC بی ِیاٍل یبْذاشت

 بْذاشت -MCH (Mother and Child Health) بی کَدک

 هفَْم -(Concept of Wellbeing) یغتیبْش هفَْم -اسدٍاج

 (بْذاشت آهَسػ -یًبتَاً

 فظل دٍم: تٌظین خبًَادُ

 دٍراى یببردار اس یزیشگیپ یخَراک یپزٍصعتزًٍ قزص -)اًَاع قزص ّب

 یٌیپزٍصعت َیکٌتزاعپت -Progstagen- only pills (pops) یزدّیش

 غتنیع) يیپزٍصعت یحبٍ یّب وپلٌتیا -کلَفنیع یبیتزک آهپَل -یقیتشر

 Natural Fawily planning( کیتویر) یا دٍرُ یخَددار -(ًَرپالًت

or periodic NFP- رٍػ -یبیتزک یّب قزص -لًٍََرخغتزٍل قزص 

 moring (Emergency Contraception)ببرداری اس اٍرصاًظ پیشگیزی

after pill- یهتذّب Barrier (کٌٌذُ عذ)- ی(عبس نیػق 

 

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

 زبان
 1-ایٌتز اکشي

Developing-عطح هقذهبتی 

 2-ایٌتز اکشي

Developing-عطح هتَعط 

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 4

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

9/59/99 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/05/99 

 آزهون سوم

4/00/99 

 آزهون چهارم  

 %سوم مطالب(52)

2/01/99 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/99 

 

 بارداری سایمان

:آًب تَهی 2: ببرداری سایوبى در دیذ ٍعیغ ، فظل 1فظل

، ادراری هبدرسادیًبٌّدبریْبی تٌبعلی :  3هبدر ، فظل

: الًِ گشیٌی ٍ تکبهل 5فظل  :فیشیَلَصی هبدر ، 4فظل

اهبیَصًش ٍ تکبهل : 7، فظل اختالالت خفت: 6فظلخفت 

: 9فظل  : هشبٍرُ قبل اس حبهلگی8هَرفَلَصیک خٌیي فظل

: تظَیز بزداری اس خٌیي فظل 11فظل  هزاقبتْبی پزُ ًبتبل،

: تزاتَصی تزاتَصًْب ػَاهل 12: هبیغ آهٌیَتیک فظل 11

 عتَ ًَکغیک

: 15تشخیض پزُ ًبتبل فظل : : 14صًتیکفظل : 13فظل 

: رٍشْبی 17فظل  : درهبى خٌیٌی16اختالالت خٌیٌیفظل 

: حبهلگی خبرج 19: عقط فظل 18بزرعی چٌیٌفظل 

 تزفَبالعتیک حبهلگی : بیوبریْبی21رحوی فظل 

 

 

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

: لیبز طبیؼی  فظل 22: فیشیَلَصیک لیبز فظل21فظل 

: بزرعی ٌّگبم سایوبى 24: لیبز غیز طبیؼی فظل 23

: القب ٍ 26: آ ًبلضسی ٍ بیَْشی در سایوبى فظل 25فظل 

: سایوبى 28: سایوبى ٍاصیٌبل فظل 27تقَیت لیبز فظل 

: عشاریي 31اصیٌبل ابشاری فظل : سایوبى 29ٍبزیح فظل 

 : عشاریي قبلی31ٍ ّیغتزکتَهی ٌّگتن سایوبى فظل 

بیوبریْب ٍ آعیب  33: ًَساد، فظل 32فظل 

ًَساد پزُ تزم،   34ّبی ًَساداى تزم،  فظل 

ًفبط،   36هزدُ سایی،  فظل  35فظل 

 ػَارع ًفبط 37فظل 

 

 

 بیماری سنان
فیشیَلَصی تَلیذهثل، عیکل عبختوبى دعتگبُ تٌبعلی سى، 

 ، بلَؽقبػذگی

)خًَزیشی بیوبری ّبی خَشخین دعتگبُ تٌبعلی سًبى 

، بیوبری ّبی خَشخین پغتبى، ّیغتزکتَهی، غیزطبیؼی(

 اختالالت هدبری ادراری تحتبًی ٍ پزٍالپظ

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

آهٌَرُ، اختالالت اًذٍکزیي ،آًذٍهتزیَس، بیوبری ّبی 

 داخل اپیتلیَهی

فیبزٍئیذّبی رحوی، یبئغگی، درد، 

ّبی دعتگبُ تٌبعلی، ًبببرٍری، ػفًَت

 کبرعیٌَم

 

بهداشت و 

تغذیه مادر و 

 کودک

 فظل اٍل: هفَْم عالهتی، بیوبری، بْذاشت

 تیفیک شبخض -یغتیبْش هفَْم -(Health) یعالهت)

 هفَْم -یوبریب هفَْم -(PQLI) یخغو یسًذگ

 PHC اخشاء -PHC بی ِیاٍل یبْذاشت خذهبت -بْذاشت

 MCH (Mother بی کَدک ٍ هبدر بْذاشت -اس ػببرتٌذ

and Child Health)- هفَْم -اسدٍاج بْذاشت 

 -یًبتَاً هفَْم -(Concept of Wellbeing) یغتیبْش

 (بْذاشت آهَسػ

 فظل دٍم: تٌظین خبًَادُ

 اس یزیشگیپ یخَراک یپزٍصعتزًٍ قزص -)اًَاع قزص ّب

 Progstagen- only pills یزدّیش دٍراى یببردار

(pops)- یبیتزک آهپَل -یقیتشر یٌیپزٍصعت َیکٌتزاعپت 

 غتنیع) يیپزٍصعت یحبٍ یّب وپلٌتیا -کلَفنیع

 Natural( کیتویر) یا دٍرُ یخَددار -(ًَرپالًت

Fawily planning or periodic NFP- قزص 

 پیشگیزی رٍػ -یبیتزک یّب قزص -لًٍََرخغتزٍل

 Emergency)ببرداری اس اٍرصاًظ

Contraception) moring after pill- یهتذّب 

Barrier (کٌٌذُ عذ)- ی(عبس نیػق 

 

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

 فظل عَم: بلَؽ، رشذ ٍ تکبهل، شیزدّی

 در بلَؽ -تکبهل ٍ ًوَ هزاحل -پغزاى در بلَؽ)

 -یعبس ويیا گغتزػ بزًبهِ -ًَخَاى ِیتغذ -دختزاى

 در یدّ زیش هشکالت -هبدر زیش بب ِیتغذ -یوٌیا اًَاع

 (کَدک ٍتکبهل رشذ -یلیتکو ِیتغذ -سًبى

 

 فظل چْبرم: سیح حیبتی، ًفبط

 ٍ هبدر یبْذاشت هزاقبت یّب ًشبًگز)

 تکبهل فیتؼز -رشذ فیتؼز -کَدک

Development- بْذاشت -یبتیح حیس 

 (ًَساد ٍ هبدر

 

 داخلی جزاحی

فصل  -هالحظبت ػوَهی ٍ ارسیببی هبدرفصل اول: 

 -چبقیفصل سوم:  -هزاقبت ّبی ٍیضُ ٍ تزٍهبدوم: 

فصل پنجم:  -اختالالت قلبی ٍ ػزٍقیفصل چهارم: 

اختالالت فصل هفتم:  -اختالالت ریَیفصل ششم: 

اختالالت کلیِ ٍ هدبری فصل هشتم:  -تزٍهبَآهبَلیک

 اختالالت دعتگبُ گَارػفصل نهم:  -ادراری

 

 %51خبهغ 

 هطبلباٍل 

 -اختالالت کبذ ٍ کیغِ طفزا ٍ پبًکزاط فصل دهم:

فصل  -اختالالت ّوبتَلَصیکفصل یازدهم: 

اختالالت فصل سیزدهم:  -دیببت قٌذیدوازدهم: 

بیوبریْبی ببفت فصل چهاردهم: 

اختالالت فصل پانزدهم:  -ّوبٌذ

اختالالت  فصل شانزدهم: -ًَرٍلَصیک
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الت اختالفصل هفذهم:  -رٍاى پششکی اًذٍکزیي ّیپزتبًغیَى هشهي

بیوبریْبی فصل هجذهم:  -پَعتی

بیوبریْبی فصل نوزدهم:  -ًئَپالعتیک

 بیوبریْبی آهیششیفصل بیستم:  -ػفًَی

 

 نو.سادان
 

کلیبت در ببرُ ػَراع هزگ ٍ هیز ، ًَساد عبلن ، ًَساد 

 ًبرط ، حبهلیگ پزخطز  ، ًَساد پز خطز .

تظبّزات ببلیٌی دٍرُ ًَسادی ، بیوبریْبی عیغتن ػظبی ، 

 اٍرصاًغْبی اتبق سایوبى

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

اختالالت دعتگبُ گَارػ ، سردی ، بیوبریْبی دعتگبُ 

 تٌفظ ، اختالالت خًَی

ادراری تٌبعلی ، ًبف ، اختالالت 

 هتببَلیک ، تشٌح

 

 جنین

اٍلیي ّفتِ رشذ ٍ فصل دوم :  -گبهتَصًشفصل اول: 

 : فصل  چهارم -: ّفتِ دٍم رشذ ًٍوَ فصل سوم -ًوَ

 دٍرُ رٍیبًیفصل پنجم :  -ّفتِ عَم رشذ ٍ ًوَ

ًبٌّدبری فصل هفتم :  -هبُ عَم تب تَلذفصل ششم : 

بخش دوم :  -ّبی هبدرسادی ٍ تشخیض قبل اس تَلذ

دعتگبُ جنین شناسی اختصاصی: فصل هشتم : 

فصل دهم :  -دعتگبُ ػضالًی فصل نهم : -اعکلتی

 حفزات بذى

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

فصل  -دعتگبُ قلبی ٍ ػزٍقیفصل یازدهم : 

فصل سیزدهم :  -دعتگبُ تٌفغیدوازدهم : 

دعتگبُ ادراری فصل چهاردهم :  -دعتگبُ گَارػ

 ٍ تٌبعلی

فصل  -عز ٍگزدىفصل پانزدهم : 

 -: دعتگبُ ػظبی هزکشیشانزدهم 

فصل هجذهم  -گَػفصل هفذهم : 

 دعتگبُ پَششیفصل نوزدهم :  -چشن: 

 

 

 سبان

 1-ایٌتز اکشي 

Developing-عطح  هقذهبتی 

 2-ایٌتز اکشي

Develophng-عطح هتَعط 

 

 %51خبهغ 

 اٍل هطبلب

 3-ایٌتز اکشي

 تبفل

Develophng- ِعطح پیشزفت 

ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهار و تابستان 4

نام 

 درس

 آزمون ششم

12/0/98 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

05/2/98 

 آزمون نهم

13/2/98 

 آزمون دهم

9/3/98 

بارداری 

 سایمان

 41ػقین عبسی،  فظل  39خلَگیزی اس حبهلگی،  فظل  38فظل 

خًَزیشیْبی سایوبًی ٍ هبهبیی،   41اختالالت ّبیپزتٌغیَ،  فظل 

 44حبهلگی پغت تزم،  فظل  43لیبزپزُ تزم،  فظل  42فظل 

هالحظبت  46چٌذقلَیی فظل  45رشذ خٌیي، فظل  اختالالت

 هزاقبتْبی ٍیضُ ٍ تزٍهب 47ػوَهی ٍ ارسیببی هبدر فظل 

 % 111خبهغ  % 111خبهغ  47تب  28فظل  27تب  1فظل 

بیماری 

 سنان

 

 

 ٪51خبهغ

 دٍم هطبلب

عبختوبى دعتگبُ تٌبعلی سى، فیشیَلَصی تَلیذهثل، عیکل قبػذگی، 

 بلَؽ

دعتگبُ تٌبعلی سًبى )خًَزیشی غیزطبیؼی(، بیوبری ّبی خَشخین 

بیوبری ّبی خَشخین پغتبى، ّیغتزکتَهی، اختالالت هدبری ادراری 

 تحتبًی ٍ پزٍالپظ

آهٌَرُ، اختالالت اًذٍکزیي ،آًذٍهتزیَس، بیوبری ّبی داخل 

 اپیتلیَهی

ّبی دعتگبُ تٌبعلی، فیبزٍئیذّبی رحوی، یبئغگی، درد، ػفًَت

 ًبببرٍری، کبرعیٌَم

 % 111خبهغ  % 111بهغ خ

 

بهداشت و 

تغذیه مادر 

 و کودک

 

 ٪51خبهغ

 دٍم هطبلب

 فظل اٍل: هفَْم عالهتی، بیوبری، بْذاشت

 یخغو یسًذگ تیفیک شبخض -یغتیبْش هفَْم -(Health) یعالهت)

(PQLI)- بی ِیاٍل یبْذاشت خذهبت -بْذاشت هفَْم -یوبریب هفَْم 

PHC- اخشاء PHC بی کَدک ٍ هبدر بْذاشت -اس ػببرتٌذ MCH 

(Mother and Child Health)- هفَْم -اسدٍاج بْذاشت 

 آهَسػ -یًبتَاً هفَْم -(Concept of Wellbeing) یغتیبْش

 (بْذاشت

 فظل دٍم: تٌظین خبًَادُ

 یببردار اس یزیشگیپ یخَراک یپزٍصعتزًٍ قزص -)اًَاع قزص ّب

 َیکٌتزاعپت -Progstagen- only pills (pops) یزدّیش دٍراى

 یحبٍ یّب وپلٌتیا -کلَفنیع یبیتزک آهپَل -یقیتشر یٌیپزٍصعت

 Natural( کیتویر) یا دٍرُ یخَددار -(ًَرپالًت غتنیع) يیپزٍصعت

Fawily planning or periodic NFP- لًٍََرخغتزٍل قزص- 

 اس اٍرصاًظ پیشگیزی رٍػ -یبیتزک یّب قزص

 -moring after pill (Emergency Contraception)ببرداری

 ی(عبس نیػق -(کٌٌذُ عذ) Barrier یهتذّب

 فظل عَم: بلَؽ، رشذ ٍ تکبهل، شیزدّی

 ِیتغذ -دختزاى در بلَؽ -تکبهل ٍ ًوَ هزاحل -پغزاى در بلَؽ)

 -هبدر زیش بب ِیتغذ -یوٌیا اًَاع -یعبس ويیا گغتزػ بزًبهِ -ًَخَاى

 (کَدک ٍتکبهل رشذ -یلیتکو ِیتغذ -سًبى در یدّ زیش هشکالت

 فظل چْبرم: سیح حیبتی، ًفبط

 فیتؼز -رشذ فیتؼز -کَدک ٍ هبدر یبْذاشت هزاقبت یّب ًشبًگز)

 (ًَساد ٍ هبدر بْذاشت -یبتیح حیس -Development تکبهل

 % 111خبهغ  % 111خبهغ 
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  90630006396و      66090966 -  66090966 -  تهران        مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان          96666666990-رشت

داخلی 

 جزاحی

 

 ٪51خبهغ

 دٍم هطبلب

 هزاقبتفصل دوم:  -هالحظبت ػوَهی ٍ ارسیببی هبدرفصل اول: 

اختالالت قلبی فصل چهارم:  -چبقیفصل سوم:  -ّبی ٍیضُ ٍ تزٍهب

 ّیپزتبًغیَى هشهيفصل پنجم:  -ٍ ػزٍقی

اختالالت فصل هفتم:  -اختالالت ریَیفصل ششم: 

 -اختالالت کلیِ ٍ هدبری ادراریفصل هشتم:  -تزٍهبَآهبَلیک

 اختالالت دعتگبُ گَارػفصل نهم: 

فصل  -ا ٍ پبًکزاطاختالالت کبذ ٍ کیغِ طفز فصل دهم:

 -دیببت قٌذیفصل دوازدهم:  -اختالالت ّوبتَلَصیکیازدهم: 

 اختالالت اًذٍکزیيفصل سیزدهم: 

فصل پانزدهم:  -بیوبریْبی ببفت ّوبٌذفصل چهاردهم: 

 -اختالالت رٍاى پششکی فصل شانزدهم: -اختالالت ًَرٍلَصیک

بیوبریْبی فصل هجذهم:  -اختالالت پَعتیفصل هفذهم: 

فصل بیستم:  -بیوبریْبی ػفًَیفصل نوزدهم:  -عتیکًئَپال

 بیوبریْبی آهیششی

 % 111خبهغ  % 111خبهغ 

 

 نو.سادان
 

 

 ٪51خبهغ

 دٍم هطبلب

کلیبت در ببرُ ػَراع هزگ ٍ هیز ، ًَساد عبلن ، ًَساد ًبرط ، 

 حبهلیگ پزخطز  ، ًَساد پز خطز .

، اٍرصاًغْبی تظبّزات ببلیٌی دٍرُ ًَسادی ، بیوبریْبی عیغتن ػظبی 

 اتبق سایوبى

اختالالت دعتگبُ گَارػ ، سردی ، بیوبریْبی دعتگبُ تٌفظ ، 

 اختالالت خًَی

 ادراری تٌبعلی ، ًبف ، اختالالت هتببَلیک ، تشٌح

 % 111خبهغ  % 111خبهغ 

 جنین

 

 ٪51خبهغ

 دٍم هطبلب

فصل  -اٍلیي ّفتِ رشذ ٍ ًوَفصل دوم :  -گبهتَصًشفصل اول: 

 -ّفتِ عَم رشذ ٍ ًوَ فصل  چهارم : -: ّفتِ دٍم رشذ ًٍوَ سوم

 دٍرُ رٍیبًیفصل پنجم : 

ًبٌّدبری ّبی هبدرسادی فصل هفتم :  -هبُ عَم تب تَلذفصل ششم : 

بخش دوم : جنین شناسی اختصاصی:  -ٍ تشخیض قبل اس تَلذ

فصل  -دعتگبُ ػضالًی فصل نهم : -دعتگبُ اعکلتیفصل هشتم : 

 بذىحفزات دهم : 

دعتگبُ فصل دوازدهم :  -دعتگبُ قلبی ٍ ػزٍقیفصل یازدهم : 

فصل چهاردهم :  -دعتگبُ گَارػفصل سیزدهم :  -تٌفغی

 دعتگبُ ادراری ٍ تٌبعلی

: دعتگبُ ػظبی فصل شانزدهم  -عز ٍگزدىفصل پانزدهم : 

فصل  -چشنفصل هجذهم :  -گَػفصل هفذهم :  -هزکشی

 دعتگبُ پَششینوزدهم : 

 % 111خبهغ  % 111خبهغ 

 

 سبان

 ٪51خبهغ

 دٍم هطبلب

 1-ایٌتز اکشي 

Developing-عطح  هقذهبتی 

 2-ایٌتز اکشي

Develophng-عطح هتَعط 

 3-ایٌتز اکشي

 تبفل

Develophng- ِعطح پیشزفت 

ESM1-ESM2 

 % 111خبهغ  % 111خبهغ 


