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

 

 

 آزمون مرحله 10
 هاهایی  درهشاوره رشته  

 98ارشد 
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 هرحله آزهون های پاییس و زهستان 4

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

9/99/99 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

9/09/99 

 آزهون سوم

4/00/99 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطالب(52)

2/01/99 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

13/01/99 

 

بارداری 

 زایمان

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

تٙاعّی ادراری  : ٘اٞٙداریٟای 3تٛٔی ٔادر ، فصُ

: ال٘ٝ 5:فیشیِٛٛصی ٔادر ،  فصُ 4ٔادرسادی، فصُ

:اختالالت خفت ،  6ٌشیٙی ٚ تىأُ خفت فصُ

: 8:أثیٛص٘ش ٚ تىأُ ٔٛرفِٛٛصیه خٙیٗ فصُ 7فصُ

: ٔزالثتٟای پزٜ ٘اتاَ، 9ٔؾاٚرٜ لثُ اس حأٍّی فصُ 

: ٔایغ 11: تصٛیز تزداری اس خٙیٗ فصُ 11فصُ 

ٛصی تزاتٛصٟ٘ا ػٛأُ عتٛ : تزات12آٔٙیٛتیه فصُ 

 ٘ٛوغیه

: اختالالت 15: : تؾخیـ پزٜ ٘اتاَ فصُ 14: ص٘تیىفصُ 13فصُ 

: 18: رٚؽٟای تزرعی چٙیٙفصُ 17: درٔاٖ خٙیٙی فصُ 16خٙیٙیفصُ 

: تیٕاریٟای 21: حأٍّی خارج رحٕی فصُ 19عمظ فصُ 

 تزفٛتالعتیه حأٍّی

 

 

 %51خأغ 

 اَٚ ٔغاِة

: ِیثز 22فصُ: فیشیِٛٛصیه ِیثز 21فصُ 

: 24: ِیثز غیز عثیؼی فصُ 23عثیؼی  فصُ 

: آ ٘اِضسی ٚ 25تزرعی ٍٞٙاْ سایٕاٖ فصُ 

: اِما ٚ تمٛیت 26تیٟٛؽی در سایٕاٖ فصُ 

: سایٕاٖ 28: سایٕاٖ ٚاصیٙاَ فصُ 27ِیثز فصُ 

: سایٕاٖ ٚاصیٙاَ اتشاری فصُ 29تزیح فصُ 

: عشاریٗ ٚ ٞیغتزوتٛٔی ٍٞٙتٓ سایٕاٖ 31

 ریٗ لثّی: عشا31فصُ 

تیٕاریٟا ٚ  33: ٘ٛساد، فصُ 32فصُ 

٘ٛساد  34آعیة ٞای ٘ٛساداٖ تزْ،  فصُ 

 36ٔزدٜ سایی،  فصُ  35پزٜ تزْ،  فصُ 

 ػٛارض ٘فاط 37٘فاط،  فصُ 

 بیماری زنان
عاختٕاٖ دعتٍاٜ تٙاعّی سٖ، فیشیِٛٛصی تِٛیذٔثُ، 

 عیىُ لاػذٌی، تّٛؽ

)خٛ٘زیشی غیزعثیؼی(، تیٕاری ٞای خٛؽخیٓ دعتٍاٜ تٙاعّی س٘اٖ 

تیٕاری ٞای خٛؽخیٓ پغتاٖ، ٞیغتزوتٛٔی، اختالالت ٔداری ادراری 

 تحتا٘ی ٚ پزٚالپظ

 

 %51خأغ 

 اَٚ ٔغاِة

آٔٙٛرٜ، اختالالت ا٘ذٚوزیٗ ،آ٘ذٚٔتزیٛس، 

 تیٕاری ٞای داخُ اپیتّیٛٔی

فیثزٚئیذٞای رحٕی، یائغٍی، درد، 

ٞای دعتٍاٜ تٙاعّی، ٘اتارٚری، ػفٛ٘ت

 وارعیْٙٛ

 

 

-بهداشت 

مادر و 

 کودک

 فصُ اَٚ: ٔفْٟٛ عالٔتی، تیٕاری، تٟذاؽت

ؽاخـ  -ٔفْٟٛ تٟشیغتی -(Health)عالٔتی )

 -ٔفْٟٛ تیٕاری -(PQLIویفیت س٘ذٌی خغٕی )

 -PHCخذٔات تٟذاؽتی اِٚیٝ یا  -ٔفْٟٛ تٟذاؽت

تٟذاؽت ٔادر ٚ وٛدن یا  -ػثارتٙذ اس PHCاخشاء 

MCH (Mother and Child Health)- 

 Concept ofٔفْٟٛ تٟشیغتی ) -تٟذاؽت اسدٚاج

Wellbeing)- آٔٛسػ تٟذاؽت( -ٔفْٟٛ ٘اتٛا٘ی 

 فصُ دْٚ: تٙظیٓ خا٘ٛادٜ

لزؿ پزٚصعتزٚ٘ی خٛراوی پیؾٍیزی اس تارداری  -)ا٘ٛاع لزؿ ٞا

وٙتزاعپتیٛ  -Progstagen- only pills (pops)دٚراٖ ؽیزدٞی 

ایٕپّٙت ٞای حاٚی  -آٔپَٛ تزویثی عیىّٛفٓ -پزٚصعتیٙی تشریمی

خٛدداری دٚرٜ ای )ریتٕیه(  -پزٚصعتیٗ )عیغتٓ ٘ٛرپال٘ت(

Natural Fawily planning or periodic NFP-  لزؿ

رٚػ پیؾٍیزی اٚرصا٘ظ اس  -ٞای تزویثی لزؿ -ِٛٚ٘ٛرخغتزَٚ

 moring after (Emergency Contraceptionتارداری)

pill-  ٔتذٞایBarrier )ٜػمیٓ عاسی( -)عذ وٙٙذ 

 

 

 

 %51خأغ 

 اَٚ ٔغاِة

 فصُ عْٛ: تّٛؽ، رؽذ ٚ تىأُ، ؽیزدٞی

تّٛؽ  -ٔزاحُ ٕ٘ٛ ٚ تىأُ -)تّٛؽ در پغزاٖ

تز٘أٝ ٌغتزػ  -تغذیٝ ٘ٛخٛاٖ -در دختزاٖ

 -تغذیٝ تا ؽیز ٔادر -ا٘ٛاع ایٕٙی -ایٕٗ عاسی

 -تغذیٝ تىٕیّی -ٔؾىالت ؽیز دٞی در س٘اٖ

 رؽذ ٚتىأُ وٛدن(

 

 ٘فاط فصُ چٟارْ: سیح حیاتی،

)٘ؾاٍ٘ز ٞای ٔزالثت تٟذاؽتی ٔادر ٚ 

تؼزیف تىأُ  -تؼزیف رؽذ -وٛدن

Development- سیح حیاتی- 

 تٟذاؽت ٔادر ٚ ٘ٛساد(
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زاداننو  
 

وّیات در تارٜ ػٛراض ٔزي ٚ ٔیز ، ٘ٛساد عآِ ، 

 ٘ٛساد ٘ارط ، حأّیً پزخغز  ، ٘ٛساد پز خغز .

عیغتٓ ػصثی ، اٚرصا٘غٟای تظاٞزات تاِیٙی دٚرٜ ٘ٛسادی ، تیٕاریٟای 

 اتاق سایٕاٖ

 %51خأغ 

 اَٚ ٔغاِة

اختالالت دعتٍاٜ ٌٛارػ ، سردی ، 

 تیٕاریٟای دعتٍاٜ تٙفظ ، اختالالت خٛ٘ی

 

ادراری تٙاعّی ، ٘اف ، اختالالت 

 ٔتاتِٛیه ، تؾٙح

روان 

 پزشکی

فصل -تٟذاؽت رٚا٘ی ٚ رٚاٖ پشؽىیفصل اول: 

ػالیٓ فصل سوم: -رؽذ ٚ تىأُ رٚا٘ی خٙغیدوم: 

عثة فصل چهارم: -ٚ ٘ؾا٘ٝ ٞای رٚاٖ پشؽىی

فصل پنجم: -ؽٙاعی ٚ اعاط ػّٕی رٚاٖ پشؽىی

فصل ششم: -راتغٝ پشؽه تیٕار ٚ ٔصاحثٝ تاِیٙی

٘ؾا٘ٝ ٞای خغٕا٘ی وٝ تز اعاط پاتِٛٛصی ػضٛی لاتُ 

ؽخصیت ٚ اختالالت فصل هفتم : -تٛخیٝ ٘یغتٙذ

 ٔزتٛط تٝ آٖ

 

ٚاوٙؼ ٘غثت تٝ فصل نهم:  -میاختالالت خّفصل 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: 

 

 %51خأغ 

 اَٚ ٔغاِة

ٞٛیت خٙغی ٚ ٔؾىالت فصل سیزدهم: 

رفتارٞا ٚ فصل چهاردهم:  -ٔزتٛط تٝ آٖ

تٕایالت ٚ فیشیِٛٛصی ػُٕ خٙغی ٚ 

اختالالت فصل پانزدهم:  -ٔؾىالت آٖ

 ٔزتٛط تٝ خٛردٖ ٚخٛاب

 

ٔؾىالت عثی تا ٔٙؾاء فصل شانزدهم: 

 -عایىِٛٛصی در حیغٝ تیٕاریٟای س٘اٖ

اختالَ ٔالَ پیؼ اس فصل هفدهم: 

ػأُ ٞای  فصل هجدهم: -لاػذٌی

وارآٔذ تز تغاتك رٚاٖ ؽٙاختی سٖ تا 

اختالالت  فصل نوزدهم: -تارداری

فصل  -عایىِٛٛصیه پظ اس سایٕاٖ

 تاثیز دیٗ در آرأؼ رٚاٖ ا٘غاٖبیستم: 

 

 

 زبان

 1-ایٙتز اوؾٗ

Developingعغح ٔمذٔاتی 

 2-ایٙتز اوؾٗ

Developing عغح ٔتٛعظ 

 ٪51خأغ

 اَٚ ٔغاِة

 ،تافُ  3-ایٙتز اوؾٗ

Developingٝعغح پیؾزفت 
ESM1  ـESM2 
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 هرحله آزهون بهاره 4

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/0/98 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

02/1/98 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

09/2/98 

 آزمون نهم

09/2/98 

 آزمون دهم

13/2/98 

 بارداری زایمان

 ػمیٓ 39خٌّٛیزی اس حأٍّی،  فصُ  38فصُ 

 41اختالالت ٞایپزتٙغیٛ،  فصُ  41عاسی،  فصُ 

ِیثزپزٜ  42خٛ٘زیشیٟای سایٕا٘ی ٚ ٔأایی،  فصُ 

 44حأٍّی پغت تزْ،  فصُ  43تزْ،  فصُ 

 46چٙذلّٛیی فصُ  45اختالالت رؽذ خٙیٗ، فصُ 

 47ٔالحظات ػٕٛٔی ٚ ارسیاتی ٔادر فصُ 

 ٔزالثتٟای ٚیضٜ ٚ تزٚٔا

 % 111خأغ  % 111 خأغ 47تا  28فصُ  27تا  1فصُ 

 بیماری زنان
 ٪51خأغ

 دْٚ ٔغاِة

عاختٕاٖ دعتٍاٜ تٙاعّی سٖ، فیشیِٛٛصی تِٛیذٔثُ، عیىُ لاػذٌی، 

 تّٛؽ

تیٕاری ٞای خٛؽخیٓ دعتٍاٜ تٙاعّی س٘اٖ )خٛ٘زیشی غیزعثیؼی(، 

تیٕاری ٞای خٛؽخیٓ پغتاٖ، ٞیغتزوتٛٔی، اختالالت ٔداری 

 ادراری تحتا٘ی ٚ پزٚالپظ

اختالالت ا٘ذٚوزیٗ ،آ٘ذٚٔتزیٛس، تیٕاری ٞای داخُ آٔٙٛرٜ، 

 اپیتّیٛٔی

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

 ٘اتارٚری، وارعیْٙٛ

 % 111خأغ  % 111خأغ 

 

مارد و  بهداشت

 کودک

 ٪51خأغ

 دْٚ ٔغاِة

 فصُ اَٚ: ٔفْٟٛ عالٔتی، تیٕاری، تٟذاؽت

ؽاخـ ویفیت س٘ذٌی  -تٟشیغتیٔفْٟٛ  -(Health)عالٔتی )

خذٔات  -ٔفْٟٛ تٟذاؽت -ٔفْٟٛ تیٕاری -(PQLIخغٕی )

تٟذاؽت ٔادر ٚ  -ػثارتٙذ اس PHCاخشاء  -PHCتٟذاؽتی اِٚیٝ یا 

تٟذاؽت  -MCH (Mother and Child Health)وٛدن یا 

ٔفْٟٛ  -(Concept of Wellbeingٔفْٟٛ تٟشیغتی ) -اسدٚاج

 آٔٛسػ تٟذاؽت( -٘اتٛا٘ی

 دْٚ: تٙظیٓ خا٘ٛادٜفصُ 

لزؿ پزٚصعتزٚ٘ی خٛراوی پیؾٍیزی اس تارداری  -)ا٘ٛاع لزؿ ٞا

وٙتزاعپتیٛ  -Progstagen- only pills (pops)دٚراٖ ؽیزدٞی 

ایٕپّٙت ٞای حاٚی  -آٔپَٛ تزویثی عیىّٛفٓ -پزٚصعتیٙی تشریمی

خٛدداری دٚرٜ ای )ریتٕیه(  -پزٚصعتیٗ )عیغتٓ ٘ٛرپال٘ت(

Natural Fawily planning or periodic NFP-  لزؿ

 فصُ عْٛ: تّٛؽ، رؽذ ٚ تىأُ، ؽیزدٞی

تغذیٝ  -تّٛؽ در دختزاٖ -ٔزاحُ ٕ٘ٛ ٚ تىأُ -)تّٛؽ در پغزاٖ

تغذیٝ تا ؽیز  -ا٘ٛاع ایٕٙی -تز٘أٝ ٌغتزػ ایٕٗ عاسی -٘ٛخٛاٖ

رؽذ  -تغذیٝ تىٕیّی -ٔؾىالت ؽیز دٞی در س٘اٖ -ٔادر

 ٚتىأُ وٛدن(

 فصُ چٟارْ: سیح حیاتی، ٘فاط

 -تؼزیف رؽذ -)٘ؾاٍ٘ز ٞای ٔزالثت تٟذاؽتی ٔادر ٚ وٛدن

تٟذاؽت ٔادر ٚ  -سیح حیاتی -Developmentتؼزیف تىأُ 

 ساد(٘ٛ

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

 96610610916-الهیجان          96666666990-رشت

رٚػ پیؾٍیزی اٚرصا٘ظ اس  -ٞای تزویثی لزؿ -ِٛٚ٘ٛرخغتزَٚ

 moring after (Emergency Contraceptionتارداری)

pill-  ٔتذٞایBarrier )ٜػمیٓ عاسی( -)عذ وٙٙذ 

 

 نو.زادان

 

 ٪51خأغ

 دْٚ ٔغاِة

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

 حأّیً پزخغز  ، ٘ٛساد پز خغز .

تظاٞزات تاِیٙی دٚرٜ ٘ٛسادی ، تیٕاریٟای عیغتٓ ػصثی ، اٚرصا٘غٟای 

 اتاق سایٕاٖ

تیٕاریٟای دعتٍاٜ تٙفظ ، اختالالت دعتٍاٜ ٌٛارػ ، سردی ، 

 اختالالت خٛ٘ی

 ادراری تٙاعّی ، ٘اف ، اختالالت ٔتاتِٛیه ، تؾٙح

 % 111خأغ  % 111خأغ 

 روان پزشکی
 ٪51خأغ

 دْٚ ٔغاِة

رؽذ ٚ فصل دوم: -تٟذاؽت رٚا٘ی ٚ رٚاٖ پشؽىیفصل اول: 

-ػالیٓ ٚ ٘ؾا٘ٝ ٞای رٚاٖ پشؽىیفصل سوم: -تىأُ رٚا٘ی خٙغی

فصل -ؽٙاعی ٚ اعاط ػّٕی رٚاٖ پشؽىی عثةفصل 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:  -اختالالت خّمیفصل 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: 

 -ٞٛیت خٙغی ٚ ٔؾىالت ٔزتٛط تٝ آٖفصل سیزدهم: 

رفتارٞا ٚ تٕایالت ٚ فیشیِٛٛصی ػُٕ خٙغی فصل چهاردهم: 

اختالالت ٔزتٛط تٝ خٛردٖ صل پانزدهم: ف -ٚ ٔؾىالت آٖ

 ٚخٛاب

ٔؾىالت عثی تا ٔٙؾاء عایىِٛٛصی در حیغٝ فصل شانزدهم: 

اختالَ ٔالَ پیؼ اس فصل هفدهم:  -تیٕاریٟای س٘اٖ

ػأُ ٞای وارآٔذ تز تغاتك رٚاٖ فصل هجدهم:  -لاػذٌی

اختالالت  فصل نوزدهم: -ؽٙاختی سٖ تا تارداری

تاثیز دیٗ در فصل بیستم:  -عایىِٛٛصیه پظ اس سایٕاٖ

 آرأؼ رٚاٖ ا٘غاٖ

 

 % 111خأغ  % 111خأغ 

 

 زبان

 ٪51خأغ

 دْٚ ٔغاِة

 1-ایٙتز اوؾٗ

Developingعغح ٔمذٔاتی 

 2-ایٙتز اوؾٗ

Developing عغح ٔتٛعظ 

 ،تافُ  3-ایٙتز اوؾٗ

Developingٝعغح پیؾزفت 

ESM1  ـESM2 

 % 111خأغ  % 111خأغ 


