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 برگسار می گردد. آنالین: آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت یادآوری
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 مرحله آزمون بهار و تابستان 4

 نام درس
 ٪ اول(05 جامع )اولآزمون 

2/3/99 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

33/3/99 

 سومآزمون 

3/5/99 

 چهارمآزمون 

71/5/99 

 بارداری سایمان

 فصل سوم:-: آًبتَهی هبدرفصل دوم -: ببرداری ٍ سایوبى در دیذ ٍعیغفصل اول

-لیبز غیز طبیؼی فصل پنجم:-لیبز طبیؼی فصل چهارم:-هزاقبتْبی قبل اس حبهلگی

سایوبى فصل هشتم:-تظَیزبزداری اس خٌیي فصل هفتم:-بزرعی خٌیي فصل ششم:

فصل -بیوبری ّب ٍ آعیب ّبی ًَساداى تزم فصل دهم:-ًَساد فصل نهم:-ٍاصیٌبل

 اختالالت ّیپزتبًغیَ یازدهم:

فصل -تشخیض پزُ ًبتبل فصل سیزدهم:– فیشیَلَصی هبدر فصل دوازدهم:

فصل -درهبى خٌیي فصل پانزدهم:-اختالالت خٌیٌی چهاردهم:

فصل – (خًَزیشی سایوبًی )هبهبییفصل هفذهم:-اختالالت خفتشانزدهم:

 فصل بیستم:-عقطفصل نوزدهم:– (حبهلگی اکتَپیک ) ًب بِ خبهجذهم:

تزاتَلَصی، تزاتَصًْب ٍ ػَاهل فصل بیست و یکم:-یوبری تزٍفَبالعتیک حبهلگیب

 تٌبعلی -ًبٌّدبریْبی هبدرسادی دعتگبُ ادراری فصل بیست و دوم:-فتَتَکغیک

فصل -آًبلضسی ٍ بی َّشی در سایوبىفصل بیست و چهارم: -فیشیَلَصی لیبز فصل بیست و سوم:

فصل -اهبزیَصًش ٍ تکبهل خٌیيفصل بیست و ششم: -الًِ گشیٌی ٍ تکبهل خفت بیست و پنجم:

فصل -سایوبى بزیچ فصل بیست و نهم:-صًتیک فصل بیست و هشتم:-هزدُ ساییبیست و هفتم: 

-ػَارع ًفبعیفصل سی و دوم: -دٍرُ ًفبط فصل سی و یکم:-سایوبى ٍاصیٌبل ابشاری سی ام:

 چٌذقلَییفصل سی و سوم: 

فصل سی و -: بزرعی ٌّگبم سایوبىفصل سی و پنجم– تبل: هزاقبتْبی پزُ ًبفصل سی و چهارم

: لیبز پزُ فصل سی و هشتم-: لیبز پغت تزمفصل سی و هفتم-: اختالالت رشذ داخل رحویششم

:سایوبى فصل چهل و یکم-: هبیغ آهٌیَىفصل چهل ام-: ًَساد پزُ تزمفصل سی و نهم-تزم

: فصل چهل و سوم-سایوبى عشاریي قبلی: فصل چهل و دوم-عشاریي ٍ ّیغتزکتَهی ٌّگبم سایوبى

 : القبء ٍ تقَیت لیبزفصل چهل و پنجم-: ػقین عبسیفصل چهل و چهارم-خلَگیزی اس حبهلگی

 % 011خبهغ  % 011خبهغ 

 بیماری سنان

 عبختوبى دعتگبُ تٌبعلی سى، فیشیَلَصی تَلیذهثل، عیکل قبػذگی، بلَؽ

دعتگبُ تٌبعلی سًبى )خًَزیشی غیزطبیؼی(، بیوبری ّبی بیوبری ّبی خَشخین 

 خَشخین پغتبى، ّیغتزکتَهی، اختالالت هدبری ادراری تحتبًی ٍ پزٍالپظ

 آهٌَرُ، اختالالت اًذٍکزیي ،آًذٍهتزیَس، بیوبری ّبی داخل اپیتلیَهی

 ّبی دعتگبُ تٌبعلی، ًبببرٍری، کبرعیٌَمفیبزٍئیذّبی رحوی، یبئغگی، درد، ػفًَت
 % 011خبهغ  % 011بهغ خ

 

بهداشت و تغذیه 

 مادر و کودک

 فظل اٍل: هفَْم عالهتی، بیوبری، بْذاشت

 -(PQLIشبخض کیفیت سًذگی خغوی ) -هفَْم بْشیغتی -(Health)عالهتی )

 PHCاخشاء  -PHCخذهبت بْذاشتی اٍلیِ یب  -هفَْم بْذاشت -هفَْم بیوبری

 -MCH (Mother and Child Health)بْذاشت هبدر ٍ کَدک یب  -ػببرتٌذ اس

 -هفَْم ًبتَاًی -(Concept of Wellbeingهفَْم بْشیغتی ) -بْذاشت اسدٍاج

 آهَسػ بْذاشت(

 فظل دٍم: تٌظین خبًَادُ

قزص پزٍصعتزًٍی خَراکی پیشگیزی اس ببرداری دٍراى شیزدّی  -)اًَاع قزص ّب

Progstagen- only pills (pops)- آهپَل  -کٌتزاعپتیَ پزٍصعتیٌی تشریقی

خَدداری دٍرُ  -ایوپلٌت ّبی حبٍی پزٍصعتیي )عیغتن ًَرپالًت( -تزکیبی عیکلَفن

قزص  -Natural Fawily planning or periodic NFPای )ریتویک( 

رٍػ پیشگیزی اٍرصاًظ اس  -ّبی تزکیبی قزص -لًٍََرخغتزٍل

 فظل عَم: بلَؽ، رشذ ٍ تکبهل، شیزدّی

 -بزًبهِ گغتزػ ایوي عبسی -تغذیِ ًَخَاى -بلَؽ در دختزاى -هزاحل ًوَ ٍ تکبهل -)بلَؽ در پغزاى

 رشذ ٍتکبهل کَدک( -یلیتغذیِ تکو -هشکالت شیز دّی در سًبى -تغذیِ بب شیز هبدر -اًَاع ایوٌی

 فظل چْبرم: سیح حیبتی، ًفبط

سیح  -Developmentتؼزیف تکبهل  -تؼزیف رشذ -)ًشبًگز ّبی هزاقبت بْذاشتی هبدر ٍ کَدک

 بْذاشت هبدر ٍ ًَساد( -حیبتی

 % 011خبهغ  % 011خبهغ 
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  90630006396و      66090966 -  66090966 -  تهران        مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

 96610610916-الهیجان          96666666990-رشت

هتذّبی  -moring after pill (Emergency Contraceptionببرداری)

Barrier )ُػقین عبسی( -)عذ کٌٌذ 

 داخلی جزاحی

هزاقبت ّبی ٍیضُ ٍ فصل دوم:  -هالحظبت ػوَهی ٍ ارسیببی هبدرفصل اول: 

فصل پنجم:  -اختالالت قلبی ٍ ػزٍقیفصل چهارم:  -چبقیفصل سوم:  -تزٍهب

 ّیپزتبًغیَى هشهي

فصل  -اختالالت تزٍهبَآهبَلیکفصل هفتم:  -اختالالت ریَیفصل ششم: 

 اختالالت دعتگبُ گَارػفصل نهم:  -اختالالت کلیِ ٍ هدبری ادراریهشتم: 

 -اختالالت ّوبتَلَصیکفصل یازدهم:  -ت کبذ ٍ کیغِ طفزا ٍ پبًکزاطاختالال فصل دهم:

 اختالالت اًذٍکزیيفصل سیزدهم:  -دیببت قٌذیفصل دوازدهم: 

 فصل شانزدهم: -اختالالت ًَرٍلَصیکفصل پانزدهم:  -بیوبریْبی ببفت ّوبٌذفصل چهاردهم: 

بیوبریْبی  فصل هجذهم: -اختالالت پَعتیفصل هفذهم:  -اختالالت رٍاى پششکی

 بیوبریْبی آهیششیفصل بیستم:  -بیوبریْبی ػفًَیفصل نوزدهم:  -ًئَپالعتیک

 % 011خبهغ  % 011خبهغ 

 

 نو.سادان
 

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

 ًَساد پز خطز .

 بیوبریْبی عیغتن ػظبی ، اٍرصاًغْبی اتبق سایوبىتظبّزات ببلیٌی دٍرُ ًَسادی ، 

 اختالالت دعتگبُ گَارػ ، سردی ، بیوبریْبی دعتگبُ تٌفظ ، اختالالت خًَی

 ادراری تٌبعلی ، ًبف ، اختالالت هتببَلیک ، تشٌح
 % 011خبهغ  % 011خبهغ 

 جنین

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

 دٍرُ رٍیبًیفصل پنجم :  -ّفتِ عَم رشذ ٍ ًوَ فصل  چهارم : -رشذ ًٍوَ

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

دعتگبُ بخش دوم : جنین شناسی اختصاصی: فصل هشتم :  -قبل اس تَلذ

 حفزات بذىفصل دهم :  -تگبُ ػضالًیدع فصل نهم : -اعکلتی

فصل سیزدهم :  -دعتگبُ تٌفغیفصل دوازدهم :  -دعتگبُ قلبی ٍ ػزٍقیفصل یازدهم : 

 دعتگبُ ادراری ٍ تٌبعلیفصل چهاردهم :  -دعتگبُ گَارػ

 -گَػفصل هفذهم :  -: دعتگبُ ػظبی هزکشیفصل شانزدهم  -عز ٍگزدىفصل پانزدهم : 

 دعتگبُ پَششیزدهم : فصل نو -چشنفصل هجذهم : 

 % 011خبهغ  % 011خبهغ 

 

 سبان

 0-ایٌتز اکشي 

Developing-عطح  هقذهبتی 

 2-ایٌتز اکشي

Develophng-عطح هتَعط 

 3-ایٌتز اکشي

 تبفل

Develophng- ِعطح پیشزفت 
ESM1-ESM2 

 % 011خبهغ  % 011خبهغ 


