
 
   

 

 

 ًام درس

 

 %اول مطبلب(52)آزهون اول  

4/90/1491 

 آزهون دوم  

 %دوم مطبلب(52)

2/19/1491 

 آزهون سوم

39/19/

1491 

 آزهون چهارم  
 %سوم مطبلب(52)

22/11/1491 

 آزهون پنجن 

 مطبلب( %چهبرم52)

10/12/1491 

 آزهَى ششن

92/9/2049 

آزهَى ّفتن 

92/3/2049 

 

ببرداری 

 زایمبن

: تارداری ٍ زایواى در دیذ فصل ايل

فصل -: آًاتَهی هادرفصل ديم -ٍظیع

فصل -هراقثتْای قثل از حاهلگی سًم:

لیثر غیر  فصل پىجم:-لیثر طثیعی چُارم:

فصل -تررظی جٌیي فصل ششم:-طثیعی

فصل -تصَیرترداری از جٌیي َفتم:

-ًَزاد فصل وُم:-زایواى ٍاشیٌالَشتم:

تیواری ّا ٍ آظیة ّای  فصل دَم:

اختالالت  فصل یازدَم:-ًَزاداى ترم

 ّیپرتاًعیَ

فصل – فیسیَلَشی هادر فصل ديازدَم:

فصل -تشخیص پرُ ًاتال سیزدَم:

فصل -ت جٌیٌیاختالال چُاردَم:

فصل -درهاى جٌیي پاوزدَم:

فصل -اختالالت جفتشاوزدَم:

فصل – (خًَریسی زایواًی )هاهاییَفدَم:

– (حاهلگی اکتَپیک ) ًا تِ جاَجدَم:

تیواری  فصل بیستم:-ظقطفصل وًزدَم:

فصل بیست ي -ترٍفَتالظتیک حاهلگی

تراتَلَشی، تراتَشًْا ٍ عَاهل یکم:

 فصل بیست ي ديم:-فتَتَکعیک

 تٌاظلی -ًاٌّجاریْای هادرزادی دظتگاُ ادراری

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

-فیسیَلَشی لیثر فصل بیست ي سًم:

آًالصزی ٍ تی فصل بیست ي چُارم: 

 فصل بیست ي پىجم:-َّشی در زایواى

فصل بیست ي -الًِ گسیٌی ٍ تکاهل جفت

فصل -اهثریَشًس ٍ تکاهل جٌیيششم: 

ي  فصل بیست-هردُ زاییبیست ي َفتم: 

زایواى  فصل بیست ي وُم:-شًتیک َشتم:

زایواى ٍاشیٌال  فصل سی ام:-تریچ

-دٍرُ ًفاض فصل سی ي یکم:-اتساری

فصل -عَارض ًفاظیفصل سی ي ديم: 

 چٌذقلَییسی ي سًم: 

– : هراقثتْای پرُ ًاتالفصل سی ي چُارم

-: تررظی ٌّگام زایواىفصل سی ي پىجم

: اختالالت رشذ داخل فصل سی ي ششم

-: لیثر پعت ترمفصل سی ي َفتم-رحوی

فصل -: لیثر پرُ ترمفصل سی ي َشتم

: فصل چُل ام-: ًَزاد پرُ ترمسی ي وُم

:زایواى فصل چُل ي یکم-هایع آهٌیَى

فصل -ظساریي ٍ ّیعترکتَهی ٌّگام زایواى

فصل -: زایواى ظساریي قثلیچُل ي ديم

فصل -: جلَگیری از حاهلگیچُل ي سًم

فصل چُل -: عقین ظازیچُل ي چُارم

 : القاء ٍ تقَیت لیثري پىجم

 

 %055جاهع  جاهع 

 بیمبری زنبن

فصل اٍل : آًاتَهی ٍ دستگاُ تٌاسلی 

 زى ٍ هرد

فصل دٍم : ارتباط اٍلیِ ٍ اصَل 

 هراقبت از بیوار

فصل سَم : هراقبت ّای اٍلیِ ٍ 

 بْذاشتی

 فصل چْارم : ارزیابی قبل از عول

فصل پٌجن : بیَلَشی هَلکَلی ٍ 

 شًتیک

 فصل ششن : فیسیَلَشی تَلیذهثل

فصل ّفتن : کٌترل َّرهًَی 

 فصل ًْن : بلَغ

 فصل دّن : یائسگی

 فصل یازدّن : آهٌَرُ

 فصل دٍازدّن : ًابارٍری

فصل سیسدّن : سًََگرافی ٍ اًذٍسکَپی 

 شًیکَلَشیک

 فصل چْاردّن : ّیسترکتَهی

فصل پاًسدّن : بیواری ترٍفَبالستیک 

 حاهلگی

 

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

فصل شاًسدّن : بیواری ّای خَش 

 خین پستاى

 فصل ّفذّن : سرعاى پستاى

فصل ّجذّن : بیواری ّای داخل اپی 

 تلیَم سرٍیکس ٍ ٍاشى ٍ ٍلَ

فصل ًَزدّن : سرعاى سرٍیکس ٍ 

 ٍاشى

 فصل بیستن : فیبرٍئیذّای رحوی

یکن : درد لگي ٍ فصل بیست ٍ 

 دیسوٌَرُ

 فصل بیست ٍ دٍم : اًذٍهتریَز

فصل بیست ٍ چْارم : بیواری خَش 

 خین دستگاُ تٌاسلی

فصل بیست ٍ پٌجن : سرعاى تخوذاى ٍ 

 لَلِ فالَپ ٍ صفاق

فصل بیست ٍ ششن : عفًَت ّای 

 دستگاُ ادراری ٍ بیواری ّای آهیسشی

 : دستگاُ ادراریفصل بیست ٍ ّفتن 

فصل بیست ٍ ّشتن : پرٍالپس اعضای 

 لگي

 فصل بیست ٍ ًْن : سرعاى ٍلَ

فصل سی ام : توایالت جٌسی ٍ 

 %055جاهع  جاهع
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 تَلیذهثلی زى ٍ هرد

 فصل ّشتن : اختالالت اًذٍکریي

 اختالالت عولکرد جٌسی فصل بیست ٍ سَم : سرعاى رحن

فصل سی ٍ یکن : اًَاع سقظ ٍ حاهلگی 

 خارج از رحن

 فصل سی ٍ دٍم : تٌظین خاًَادُ

 

بُداشت ي 

تغذیٍ مادر ي 

 کًدک

 فصل دٍم :-بْذاشت ًَجَاًبى فصل اٍل :

بْذاشت اسدٍاج ٍ هزاقبت ّبی قبل اس 

-بْذاشت ببرٍری فصل سَم :-حبهلگی

هزاقبت ّبی دٍراى حبهلگی  فصل چْارم :

هبدری ایوي  فصل پٌجن :-ٍ پظ اس سایوبى

فصل -ٍ اّویت عالهت هبدر ٍ کَدک

 تغذیِ بب شیز هبدر ششن :

 فصل ّشتن :-: تغذیِ تکویلی فصل ّفتن

رشذ  فصل ًْن :-بْذاشت ًَساداى ٍ کَدکبى

بْذاشت دّبى ٍ  فصل دّن :-ٍ تکبهل کَدک

فصل یازدّن -دًذاى در هبدر ٍ کَدک 

 فصل دٍازدّن :-بْذاشت هذارط :

 ٍاکغیٌبعیَى

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

هفَْم عالهت ٍ بیوبری  فصل سیسدّن :

عبسهبى ّبی بیي  فصل چْاردّن :-

فصل -الوللی ٍ خذهبت بْذاشت جبهعِ

فصل -آهَسػ بْذاشت  پاًسدّن :

هفَْم اپیذهیَلَصی، پیشگیزی،  شاًسدّن :

سیج حیبتی ٍ  فصل ّفذّن :-غزببلگزی

 عطَح هختلف ارائِ خذهت

 

جوعیت شٌبعی ٍ فصل ّجذّن : 

تٌظین خبًَادُ  فصل ًَزدّن :-فزسًذآٍری 

بیست ٍ یکن  فصل-ایذس  فصل بیستن :-

بْذاشت  بیست ٍ دٍم :-بْذاشت رٍاى  :

 عبلوٌذاى 

 

 %055جاهع  جاهع 

 

داخلی 

 جراحی

هالحظبت عوَهی ٍ ارسیببی  فصل اٍل:

هزاقبتْبی ٍیضُ ٍ تزٍهب؛  فصل دٍم:هبدر؛ 

 فصلبیوبری ّبی آهیششی؛  سَم: فصل

 فصلبیوبریْبی ًئَپالعتیک؛  چْارم:

 اختالالت کلیِ ٍ هجبری ادراری پٌجن:

 فصل ّفتن:اختالالت رٍاًی؛  فصل ششن:

چبقی؛  فصل ّشتن:اختالالت ًَرٍلَصیک؛ 

 اختالالت دعتگبُ گَارػ فصل ًْن:

 

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

اختالالت کبذ ٍ کیغِ صفزا ٍ فصل دّن: 

-اختالالت قلبی فصل یازدّن:پبًکزاط؛ 

ّیپزتبًغیَى فصل دٍازدّن: عزٍقی؛ 

 اختالالت اًذٍکزیي فصل سیسدّن:هشهي؛ 

فصل  دیببت قٌذی؛ فصل چْاردّن:

فصل اختالالت تٌفغی؛  پاًسدّن:

فصل  اختالالت تزٍهبَآهبَلیک؛ شاًسدّن:

فصل  اختالالت ّوبتَلَصیک؛ّفذّن: 

 فصل ًَزدّن:بیوبریْبی عفًَی؛  ّجذّن:

 فصل بیستن:اختالالت درهبتَلَصیک؛ 

 بیوبریْبی ببفت ّوبٌذ
 

 %055جاهع  جاهع

 

 وً.زادان
 

 فصل اٍل : ًَزاد سالن

 فصل دٍم : ًَزاد  ٍ حاهلگی پرخغر

فصل سَم : صذهات ٍ اٍرشاًس ّای 

 زایواى
 

فصل چْارم : بیواری ّای دستگاُ 

 عصبی

فصل پٌجن : بیواری ّای دستگاُ 

 تٌفسی ٍ قلبی
 

 %05جبهع 

 اٍل هطبلب

ّای دستگاُ فصل ششن : بیواری 

 گَارش

فصل ّفتن : بیواری ّای هتابَلیک 

 ٍ دستگاُ غذد درٍى ریس

 

فصل ّشتن : بیواری ّای دستگاُ 

 تٌاسلی -ادراری

 فصل ًْن : اختالالت خًَی

 فصل دّن : عفًَت ّای ًَزادی
 

 %055جاهع  جاهع 

 جىیه

فصل ديم :  -گاهتَشًسفصل ايل: 

:  فصل سًم -اٍلیي ّفتِ رشذ ٍ ًوَ

 فصل  چُارم : -ّفتِ دٍم رشذ ًٍوَ

 فصل پىجم :  -ّفتِ ظَم رشذ ٍ ًوَ

 ّفتِ ّای ظَم تا ّشتن

فصل  -هاُ ظَم تا تَلذفصل ششم : 

ًاٌّجاری ّای هادرزادی ٍ َفتم : 

فصل َشتم : تشخیص قثل از تَلذ 

 -دظتگاُ اظکلتی

فصل  -دظتگاُ عضالًی فصل وُم :

 حفرات تذىدَم:

 %05جاهع 

 اٍل هطالة

دظتگاُ قلثی ٍ فصل یازدَم : 

دظتگاُ فصل ديازدَم :  -عرٍقی

دظتگاُ فصل سیزدَم :  -تٌفط

دظتگاُ فصل چُاردَم :  -گَارغ

 ادراری ٍ تٌاظلی

فصل  -ظر ٍ گردىفصل پاوزدَم : 

 -: دظتگاُ عصثی هرکسیشاوزدَم 

فصل  -گَغفصل َفدَم : 

 -چشنَجدَم : 

 -دظتگاُ پَششیفصل وًزدَم : 

 تٍ بٍ َفتٍ جىیهريیدادَای َف

 %055جاهع  جاهع 
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 فیزیًلًژی شمارٌ آزمًن/وام درس

 ظلَل ، عصة ،عضلِ آزهَى اٍل

 آزهَى دٍم
 قلة ٍ گردغ خَى ، ظلَل ّای خًَی ، کلیِ

 

 دٍرُ آزهَى دٍم ٍ ظَم آزهَى ظَم

 تٌفط ، اعصاب آزهَى چْارم

 غذد ، گَارغ آزهَى پٌجن

 هطاتق تا آزهَى ظراظری آزهَى ششن

 هطاتق تا آزهَى ظراظری آزهَى ّفتن
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 %اول هطالة(58)آزهون اول  

 

 %دوم هطالة(58)آزهون دوم  
 

 آزهون سوم
 

 %سوم هطالة(58)آزهون چهارم  

 

 هطالة( %چهارم58)آزهون پنجن 
 

 آزهون ششن
 

 آزهون هفتن
 

 

 ادبیبت

ي هتوى ادب فارسي از اتتذا تا سر  ترگسيذه
 (7-74هطاهذات ناصر خسرو )صفحه 

فصل اول و دوم  -غالهي  -ادتيات فارسي 
 (>-;7)صفحه 

  فصل اول و دوم -زتاى و نگارش فارسي 

 (6-65)صفحه 

ي سيورغ  از هطاهذات ناصر خسرو تا سر چاره -ي هتوى ادب فارسي ترگسيذه
 (74 -4;)صفحه 

 (>7 -5;فصل سوم و چهارم )صفحه  -غالهي -ادتيات فارسي
 (66 -95ي  فصل سوم، چهارم و پنجن )صفحه -زتاى و نگارش فارسي

 
دوره آزهوى هاي اول و 

 دوم

ي سيورغ تا سر تار اهانت  از چاره -ي هتوى ادب فارسي  ترگسيذه

 (4;-454ي  )صفحه

 (6;-449فصل پنجن و ضطن )صفحه  -غالهي  -ادتيات فارسي 

-447ي  فصل ضطن، هفتن و هطتن )صفحه -زتاى و نگارش فارسي 
-494از تار اهانت تا اواسط تهاءولذ ) -(،ترگسيذه هتوى ادب فارسي 96

454) 
 (:44-487ي  صفحهفصل هفتن ) -غالهي  -ادتيات فارسي 

 (448-457ي  فصل نهن و دهن )صفحه -زتاى و نگارش فارسي 

از اواسط تهاءولذ  -ترگسيذه هتوى ادب فارسي 

ي  تا سر هواى كسي كه دنذاى ... )صفحه

544-494) 

فصل نهن و دهن  -غالهي  -ادتيات فارسي 

 (488-5>4ي  )صفحه

فصل يازدهن و  -زتاى و نگارش فارسي 
 (458-486ي  دوازدهن )صفحه

 
ترگسيذه هتوى 

از  -ادب فارسي 
هواى كس كه 
دنذاى ... تا آخر 

ي  كتاب )صفحه
59;-544) 

 -ادتيات فارسي 
فصل  -غالهي 

يازدهن، دوازدهن 
و سيسدهن 

-574ي  )صفحه
4<6) 

زتاى و نگارش 
فصل  -فارسي 

سيسدهن و 
ها  پيوست

-;:4ي  )صفحه
487) 

 
هطاتق تا آزهوى 

 سراسري

 

 معبرف
 يکن = انساى و ايواىتخص 

 تخص دوم = وجود خذا
 تخص سوم = صفات خذا

دوره آزهوى هاي اول و 
 دوم

 تخص پنجن = توحيذ و ضر بخش چهبرم : مسئله شر

 
تخص ضطن = 

هعاد و جاودانگي 
 انساى

 
هطاتق تا آزهوى 

 سراسري

 

 زببن

 كل لغات زتاى سال سوم لغت=

ضوير و انواع  -گراهر= هطاتقت فاعل و فعل 
 -هثحث اسن )اسن در نقص صفت(  -آى 

 ها زهاى

 4دانطگاهي  لغات= كل لغات پيص

 … tooقيذ و انواع آى )قيذهاي تکرار،  -گراهر= جوالت هعلوم و هجهول

to ،so that ،such … that ،enough  ،little ،many ،few  و
 قيود و كلوات رتط -...(

دوره آزهوى هاي اول و 
 دوم

 5دانطگاهي  پيصلغت= كل لغات 

جوالت سثثي ،لغات=  -ضکل دوم فعل  -گراهر= صفت و انواع آى 
 كتاب واشگاى زتاى عووهي 4-7دروس 

 افعال ناقص -، جوالت ضرطي I wishگراهر= جوالت آرزويي 

 كتاب واشگاى زتاى عووهي 8-;لغات= دروس

جوالت اجتناب از تکرار  -ها  گراهر= نقل و قول
 ها دم سوالي -

 
گراهر= عثارات 

حرف  -وصفي 
كلوات  -تعريف 
حروف  -پرسطي 
و افعال  -اضافه 

 جذاضذني

هطاتق تا آزهوى 
 سراسري

  دروس عمومی کاردانی به کارشناسی برنامه ریسی آزمون های      

 


