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

 

 

 آزمون مرحله 4
 مامایی  درمشاوره رشته  

 98ارشد 
 آزمون های جامع ویژه جمع بندی



www.nokhbegaan.com 
 

 جامع ویژه جمع بندیآزمون های 

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع )اولآزمون 

02/0/98 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

02/3/98 

 سومآزمون 

7/2/98 

 چهارمآزمون 

02/2/98 

 % 111أغ خ % 111خأغ  72تا  72فصُ  72تا  1فصُ  بارداری زایمان

 بیماری زنان

 ساختٕاٖ دستٍاٜ تٙاسّی سٖ، فیشیِٛٛصی تِٛیذٔثُ، سیىُ لاػذٌی، تّٛؽ

تیٕاری ٞای خٛضخیٓ دستٍاٜ تٙاسّی س٘اٖ )خٛ٘زیشی غیزعثیؼی(، 

تیٕاری ٞای خٛضخیٓ پستاٖ، ٞیستزوتٛٔی، اختالالت ٔداری ادراری 

 تحتا٘ی ٚ پزٚالپس

 ا٘ذٚوزیٗ ،آ٘ذٚٔتزیٛس، تیٕاری ٞای داخُ اپیتّیٛٔیآٔٙٛرٜ، اختالالت 

ٞای دستٍاٜ تٙاسّی، ٘اتارٚری، فیثزٚئیذٞای رحٕی، یائسٍی، درد، ػفٛ٘ت

 وارسیْٙٛ

 % 111خأغ  % 111خأغ 

 

مارد و  بهداشت

 کودک

 فصُ اَٚ: ٔفْٟٛ سالٔتی، تیٕاری، تٟذاضت

ضاخع ویفیت س٘ذٌی خسٕی  -ٔفْٟٛ تٟشیستی -(Health)سالٔتی )

(PQLI)- خذٔات تٟذاضتی اِٚیٝ یا  -ٔفْٟٛ تٟذاضت -ٔفْٟٛ تیٕاری

PHC-  اخشاءPHC تٟذاضت ٔادر ٚ وٛدن یا  -ػثارتٙذ اسMCH 

(Mother and Child Health)- ٔفْٟٛ تٟشیستی  -تٟذاضت اسدٚاج

(Concept of Wellbeing)- آٔٛسش تٟذاضت( -ٔفْٟٛ ٘اتٛا٘ی 

 ٓ خا٘ٛادٜفصُ دْٚ: تٙظی

لزظ پزٚصستزٚ٘ی خٛراوی پیطٍیزی اس تارداری  -)ا٘ٛاع لزظ ٞا

وٙتزاسپتیٛ  -Progstagen- only pills (pops)دٚراٖ ضیزدٞی 

ایٕپّٙت ٞای حاٚی  -آٔپَٛ تزویثی سیىّٛفٓ -پزٚصستیٙی تشریمی

 Naturalخٛدداری دٚرٜ ای )ریتٕیه(  -پزٚصستیٗ )سیستٓ ٘ٛرپال٘ت(

Fawily planning or periodic NFP- َٚلزظ ِٛٚ٘ٛرخستز- 

 Emergencyرٚش پیطٍیزی اٚرصا٘س اس تارداری) -ٞای تزویثی لزظ

Contraception) moring after pill-  ٔتذٞایBarrier  سذ(

 ػمیٓ ساسی( -وٙٙذٜ(

 فصُ سْٛ: تّٛؽ، رضذ ٚ تىأُ، ضیزدٞی

تز٘أٝ  -خٛاٖتغذیٝ ٘ٛ -تّٛؽ در دختزاٖ -ٔزاحُ ٕ٘ٛ ٚ تىأُ -)تّٛؽ در پسزاٖ

ٔطىالت ضیز دٞی در  -تغذیٝ تا ضیز ٔادر -ا٘ٛاع ایٕٙی -ٌستزش ایٕٗ ساسی

 رضذ ٚتىأُ وٛدن( -تغذیٝ تىٕیّی -س٘اٖ

 فصُ چٟارْ: سیح حیاتی، ٘فاس

تؼزیف تىأُ  -تؼزیف رضذ -)٘طاٍ٘ز ٞای ٔزالثت تٟذاضتی ٔادر ٚ وٛدن

Development- تٟذاضت ٔادر ٚ ٘ٛساد( -سیح حیاتی 

 % 111خأغ  % 111 خأغ

 

 نو.زادان

 

وّیات در تارٜ ػٛراض ٔزي ٚ ٔیز ، ٘ٛساد سآِ ، ٘ٛساد ٘ارس ، حأّیً 

 پزخغز  ، ٘ٛساد پز خغز .

تظاٞزات تاِیٙی دٚرٜ ٘ٛسادی ، تیٕاریٟای سیستٓ ػصثی ، اٚرصا٘سٟای 

 اتاق سایٕاٖ

دستٍاٜ تٙفس ، اختالالت اختالالت دستٍاٜ ٌٛارش ، سردی ، تیٕاریٟای 

 خٛ٘ی

 ادراری تٙاسّی ، ٘اف ، اختالالت ٔتاتِٛیه ، تطٙح

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

 96610610916-الهیجان          96666666990-رشت

 روان پزشکی

رضذ ٚ تىأُ فصل دوم: -تٟذاضت رٚا٘ی ٚ رٚاٖ پشضىیفصل اول: 

فصل -ػالیٓ ٚ ٘طا٘ٝ ٞای رٚاٖ پشضىیفصل سوم: -رٚا٘ی خٙسی

راتغٝ فصل پنجم: -اساس ػّٕی رٚاٖ پشضىیسثة ضٙاسی ٚ چهارم: 

٘طا٘ٝ ٞای خسٕا٘ی وٝ تز فصل ششم: -پشضه تیٕار ٚ ٔصاحثٝ تاِیٙی

ضخصیت ٚ فصل هفتم : -اساس پاتِٛٛصی ػضٛی لاتُ تٛخیٝ ٘یستٙذ

 اختالالت ٔزتٛط تٝ آٖ

ٚاوٙص ٘سثت تٝ فصل نهم:  -اختالالت خّمیفصل هشتم: 

اسىیشٚفز٘یا ٚ اختالالت ٔزتٛط تٝ فصل دهم:  -رٚیذادٞای استزس سا

فصل  -دِیزیْٛ، دٔا٘س ٚ سایز اختالالت ضٙاختیفصل یازدهم:  -آٖ

 خٛدوطی ٚ لصذ آسیة رسا٘ذٖ ػٕذی تٝ خٛددوازدهم: 

فصل چهاردهم:  -ٞٛیت خٙسی ٚ ٔطىالت ٔزتٛط تٝ آٖفصل سیزدهم: 

م: فصل پانزده -رفتارٞا ٚ تٕایالت ٚ فیشیِٛٛصی ػُٕ خٙسی ٚ ٔطىالت آٖ

 اختالالت ٔزتٛط تٝ خٛردٖ ٚخٛاب

ٔطىالت عثی تا ٔٙطاء سایىِٛٛصی در حیغٝ تیٕاریٟای فصل شانزدهم: 

ػأُ فصل هجدهم:  -اختالَ ٔالَ پیص اس لاػذٌیفصل هفدهم:  -س٘اٖ

 فصل نوزدهم: -ٞای وارآٔذ تز تغاتك رٚاٖ ضٙاختی سٖ تا تارداری

تاثیز دیٗ در آرأص : فصل بیستم -اختالالت سایىِٛٛصیه پس اس سایٕاٖ

 رٚاٖ ا٘ساٖ
 

 % 111خأغ  % 111خأغ 

 

 زبان

 1-ایٙتز اوطٗ

Developingسغح ٔمذٔاتی 

 7-ایٙتز اوطٗ

Developing سغح ٔتٛسظ 

 ،تافُ  3-ایٙتز اوطٗ

Developingٝسغح پیطزفت 

ESM1  ـESM2 

 % 111خأغ  % 111خأغ 


