
 

 

 

 

 

    

 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52آزمون اول  )

3/01/52 

%دوم 52آزمون دوم  )

 مطالب(

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 

اصول و 

 روشهای بیهوشی

 11و  11فصول  11و  11و  1فصول 
 

 %15جامع 
 %155جامع  %155جامع  01و   01،  00و  05فصول  11و  11و  11فصول 

 10و  11و  15فصول  %15جامع  1و  1فصول  1و  1فصول  فارماکولوژی
بیوتیکها و داروهای ضد دیس ریتمی ،  آنتی

 دیورتیکها و داروهای ضد فشار خون
 %155جامع  %155جامع 

 %155جامع  %155جامع  11و    11و  11و  11فصول  11و  11و  10و  15فصول  %15جامع  01و  01و  01فصول  01و  01فصول  بیماری شناسی

 11فصل  01فصل  مراقبتهای ویژه
 

 %15جامع 
 %155جامع  %155جامع  10و  11فصول  15فصل 

 سلول ، عصب ،عضله فیزیولوژی

قلب و گردش خون ، 

سلول های خونی ، 

 کلیه

 %155جامع  %155جامع  غدد ، گوارش تنفس ، اعصاب 

 آناتومی

تعریفها و اصطالحات 

آناتومی دستگاه گردش خون 

 و سیستم تنفسی

دستگاه ادراری و 

 دستگاه تولید مثل
 

غدد مترشحه داخلی ، 

دستگاه گوارش ، سیستم 

عضالنی ، استخوانها و 

 مفاصل

 %155جامع  %155جامع  دستگاه عصبی ، اندامهای حسی

 کاردانی به کارشناسی  هوشبری  برنامه ریزی آزمون های رشته     



 

 

 مقطع کاردانی به کارشناسیدروس پایه برنامه آزمون های مرحله ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیزیک عمومی شماره آزمون

 مکانیک آزمون اول

 الکترومغناطیس آزمون دوم

 دوره آزمون دوم و سوم آزمون سوم

 اپتیک و نور ترمودینامیک، آزمون چهارم

 حرکت ارتعاشی و امواج آزمون پنجم

 مطابق با آزمون سراسری آزمون ششم

 مطابق با آزمون سراسری آزمون هفتم

 



 

 

 

   

 

 96610610316-الهیجان  96666666990-رشت  09372223756 و 66090966 -  66090966 -مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:        تهران
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 آزمون هفتم آزمون ششم مطالب( %چهارم52)آزمون پنجم  %سوم مطالب(52)آزمون چهارم   آزمون سوم %دوم مطالب(52)آزمون دوم   %اول مطالب(52)آزمون اول   نام درس

 

 ادبیات

ی متون ادب فارسی از ابتدا تا سر مشاهدات  برگزیده
 (0-04ناصر 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
 (04 -44)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  ی سیمرغ تا سر بار امانت )صفحه از چاره -ی متون ادب فارسی  برگزیده

454-44) 

 (42-442فصل پنجم و ششم )صفحه  -غالمی  -ادبیات فارسی 

-440ی  فصل ششم، هفتم و هشتم )صفحه -زبان و نگارش فارسی 
 (454-424از بار امانت تا اواسط بهاءولد ) -متون ادب فارسی  (،برگزیده22

 (441-420ی  فصل هفتم )صفحه -غالمی  -ادبیات فارسی 
 (442-450ی  فصل نهم و دهم )صفحه -زبان و نگارش فارسی 

از اواسط بهاءولد  -برگزیده متون ادب فارسی 

ی  تا سر همان کسی که دندان ... )صفحه

544-424) 

فصل نهم و دهم  -غالمی  -سی ادبیات فار

 (422-495ی  )صفحه

فصل یازدهم و  -زبان و نگارش فارسی 
 (452-422ی  دوازدهم )صفحه

 
برگزیده متون 

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

ی  کتاب )صفحه
524-544) 

 -ادبیات فارسی 
فصل  -غالمی 

یازدهم، دوازدهم 
و سیزدهم 

-504ی  )صفحه
492) 

و نگارش زبان 
فصل  -فارسی 

سیزدهم و 
ها  پیوست

-414ی  )صفحه
420) 

 
مطابق با آزمون 

 سراسری

 بخش یکم : انسان و ایمان 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

 
با آزمون مطابق 

 سراسری

 زبان
 کل لغات زبان سال سوم لغت:

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

 4دانشگاهی  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 4

 افعال ناقص -، جمالت شرطی I wishگرامر: جمالت آرزویی 

 ب واژگان زبان عمومیکتا 2-4لغات: 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

 دروس عمومی برنامه ریزی آزمون های      


