
 

 

 

   

 

 

 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52آزمون اول  )

3/01/52 

 %دوم مطالب(52آزمون دوم  )

0/00/52 

 آزمون سوم

6/05/52 

 %سوم مطالب(52آزمون چهارم  )

52/05/52 

 %چهارم مطالب(52آزمون پنجم )

01/0/56 

 آزمون ششم

1/5/56 

آزمون هفتم 

55/5/56 

 تغذیه
 –چربی ها  –کربوهیدرات ها  –انرژی 

 پروتئین ها
 مواد معدنی –ویتامین ها 

 
 %05جامع 

 –نوجوانی  –کودکی  –نوزادی  –تغذیه در دوران های : بارداری 

 سالمندی –بزرگسالی 

 –انتخاب غذا  –تغذیه و سالمت  –غذا 
 –ارزیابی وضعیت تغذیه و مشاوره غذایی 

تغذیه و  –تغییر مواد غذایی و مایعات 
 تنظیم وزن

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 اپیدمیولوژی

تعریف و کاربرد  –تاریخچه اپیدمیولوژی 
اندازه گیری ها در  –اپیدمیولوژی 
ابزار اندازه گیری در   -اپیدمیولوژی 

میزان و نسبت های میرایی  –اپیدمیولوژی 
 –میزان های تطبیق شده یا استاندارد  –

 ارتباط ، بروز و شیوع

اشتباهات  –اپیدمیولوژی تجربی  –انواع مطالعات 
اصطالحات مهم  –و خطاها در اپیدمیولوژی 

 –راه های  انتقال بیماری ها   -اپیدمیولوژی 
 بررسی یک اپیدمی –غربالگری 

 
 
 %05جامع 

شاخص های  –نمودار ها  –انواع داده های آماری  –ار تعاریف آم
 شاخص های پراکندگی –مرکزی 

توزیع دو  –قضایای احتمال  –احتماالت 
توزیع  –تبدیل و ترکیب  –جمله ای 

 –نمونه گیری  –توزیع نرمال  –پواسون 
 آزمون فرضیه

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 دفع مواد زاید –تصفیه آب  –بهداشت آب  کلیات بهداشت
روش های کنترل سموم و دفع  –آلودگی هوا 

 آفات بهداشت پرتوها
 
 %05جامع 

نشانه های  –پیشگیری  در بهداشت روان  –تعریف بهداشت روان 

 درمان بیماری های روانی –علل بیماری های روانی  –بیماری روانی 

بیماری های روان  –نوروزها  –پسکیوزها 
 –عقب ماندگی ذهنی  –صرع  –تنی 

آموزش  –اختالالت رفتاری در کودکی 
 اعتیاد –بهداشت روان 

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

جمعیت شناسی و 

 تنظیم خانواده

 –ضرورت مطالعه جمعین و ویژگی های آن 
 –روشهای مطالعه جمعیت  –انواع جمعیت 
چرخه  –نظریه های جمعیتی  –رشد جمعیت 

 جمعیت شناسی

 جمعیتیشاخص های 
 
 %05جامع 

روش های  –دستگاه تناسلی زن و مرد  –اهداف تنظیم خانواده 
 پیشگیری از بارداری

 –روش های طبیعی پیشگیری از بارداری 
 –روش های دائمی پیشگیری از بارداری 

روش های اورژانسی پیشگیری از بارداری 
 مراحل مشاوره تنظیم خانواده –

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 واکسیناسیون
 –پاسخ های ایمنی  –ماهیت سیستم ایمنی 

 آنتی ژن ها –سلول های ایمنی 
 ایمونولوژی بیماری های عفونی –ایمنو گلوبین ها 

 
 
 
 %05جامع 

زمان نگهداری واکسن پس از باز  –اشکال واکسن  –انواع واکسن 
 واکسن های روتین در ایران –شدن ویال 

تنظیم  – EPIگروه های سنی در برنامه 

 – EPIپایش و ارزشیابی  –زمان مراجعات 
 انواع واکنش هاس سرمی

 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

 ویروس شناسی باکتری شناسی میکروبیولوژی
 
 %05جامع 

 انگل شناسی قارچ شناسی
 
 %055جامع 

 
 %055جامع 

اپیدمیولوژی بیماری 

 های شایع
 بیماری های غیر واگیر

 بیماری های واگیر شایع
 منتقله از راه گوارش () 

 بیماری های واگیر شایع ) منتقله از راه دستگاه تنفس و پوست ( %05جامع 
بیماری های واگیر دار شایع ) منتقله توسط 

 بند پایان (
 %055جامع  %055جامع 

 بهداشت عمومیرشته کاردانی به کارشناسی برنامه ریزی آزمون های      



 

 

 مقطع کاردانی به کارشناسیدروس پایه برنامه آزمون های مرحله ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عمومی فیزیک فیزیولوژی آزمون/نام درسشماره 

 مکانیک عضلهعصب ،سلول ،  آزمون اول

 مغناطیسالکترو قلب و گردش خون ، سلول های خونی ، کلیه آزمون دوم

 دوره آزمون دوم و سوم دوره آزمون دوم و سوم آزمون سوم

 اپتیک و نور ،ترمودینامیک تنفس ، اعصاب آزمون چهارم

 حرکت ارتعاشی و امواج گوارشغدد ،  آزمون پنجم

 مطابق با آزمون سراسری آزمون ششم

 مطابق با آزمون سراسری آزمون هفتم
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 نام درس

 
 %اول مطالب(50)آزمون اول  

 

 %دوم مطالب(50)آزمون دوم  
 

 آزمون سوم
 

 %سوم مطالب(50)آزمون چهارم  

 

 مطالب( %چهارم50)آزمون پنجم 
 

 آزمون ششم
 

 آزمون هفتم
 

 

 ادبیات

ی متون ادب فارسی از ابتدا تا سر مشاهدات  برگزیده
 (0-05ناصر خسرو )صفحه 

فصل اول و دوم )صفحه  -غالمی  -ادبیات فارسی 
04-9) 

فصل اول و دوم  )صفحه  -زبان و نگارش فارسی 

25-2) 

ی سیمرغ  از مشاهدات ناصر خسرو تا سر چاره -ی متون ادب فارسی برگزیده
 (00 -45)صفحه 

 (09 -45فصل سوم و چهارم )صفحه  -غالمی -ادبیات فارسی
 (22 -25ی  فصل سوم، چهارم و پنجم )صفحه -زبان و نگارش فارسی

 
دوره آزمون های اول و 

 دوم

ی  رغ تا سر بار امانت )صفحهی سیم از چاره -ی متون ادب فارسی  برگزیده

050-40) 

 (42-002فصل پنجم و ششم )صفحه  -غالمی  -ادبیات فارسی 

-050ی  فصل ششم، هفتم و هشتم )صفحه -زبان و نگارش فارسی 
 (050-025از بار امانت تا اواسط بهاءولد ) -(،برگزیده متون ادب فارسی 22

 (007-000ی  فصل هفتم )صفحه -غالمی  -ادبیات فارسی 
 (050-050ی  فصل نهم و دهم )صفحه -زبان و نگارش فارسی 

از اواسط بهاءولد  -برگزیده متون ادب فارسی 

ی  تا سر همان کسی که دندان ... )صفحه

550-020) 

فصل نهم و دهم  -غالمی  -ادبیات فارسی 

 (000-095ی  )صفحه

فصل یازدهم و  -زبان و نگارش فارسی 
 (050-002ی  دوازدهم )صفحه

 
برگزیده متون 

از  -ادب فارسی 
همان کس که 
دندان ... تا آخر 

ی  کتاب )صفحه
524-550) 

 -ادبیات فارسی 
فصل  -غالمی 

یازدهم، دوازدهم 
و سیزدهم 

-505ی  )صفحه
092) 

زبان و نگارش 
فصل  -فارسی 

سیزدهم و 
ها  پیوست

-074ی  )صفحه
000) 

 
مطابق با آزمون 

 سراسری

 ایمانبخش یکم : انسان و  معارف
 بخش دوم : وجود خدا

 بخش سوم : صفات خدا
دوره آزمون های اول و 

 دوم
 بخش پنجم : توحید و شر بخش چهارم : مسئله شر

 
بخش ششم : 

معاد و جاودانگی 
 انسان

 
مطابق با آزمون 

 سراسری

 زبان
 کل لغات زبان سال سوم لغت:

 -ضمیر و انواع آن  -گرامر: مطابقت فاعل و فعل 
 ها زمان -)اسم در نقش صفت( مبحث اسم 

 0دانشگاهی  لغات: کل لغات پیش
 … tooقید و انواع آن )قیدهای تکرار،  -گرامر: جمالت معلوم و مجهول

to ،so that ،such … that ،enough  ،little ،many ،few  و
 قیود و کلمات ربط -...(

دوره آزمون های اول و 
 دوم

 5دانشگاهی  لغت: کل لغات پیش

-0جمالت سببی ،لغات: دروس  -شکل دوم فعل  -گرامر: صفت و انواع آن 
 کتاب واژگان زبان عمومی 0

 افعال ناقص -، جمالت شرطی I wishگرامر: جمالت آرزویی 

 کتاب واژگان زبان عمومی 0-4لغات: دروس

جمالت اجتناب از تکرار  -ها  گرامر: نقل و قول
 ها دم سوالی -

 
گرامر: عبارات 

حرف  -وصفی 
کلمات  -تعریف 
حروف  -پرسشی 
و افعال  -اضافه 

 جداشدنی

مطابق با آزمون 
 سراسری

 عمومی   کاردانی به کارشناسی دروس برنامه ریزی آزمون های      

 


