
 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مرحله آزمون  7

 رشته ماماییکاردانی به کارشناسی 

97-96 



 

 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52آزمون اول  )

3/01/92 

 %دوم مطالب(52آزمون دوم  )

0/00/92 

 آزمون سوم

6/05/92 

 %سوم مطالب(52آزمون چهارم  )

57/05/92 

 %چهارم مطالب(52آزمون پنجم )

01/0/96 

 آزمون ششم

1/5/96 

آزمون هفتم 

59/5/96 

 

بارداری 

 زایمان

: بارداری زایمان در دید وسیع ،  1فصل

ناهنجاریهای :  3:آنا تومی مادر ، فصل2فصل

:فیزیولوژی 4، فصلتناسلی ادراری مادرزادی

: النه گزینی و تکامل جفت 5فصل  مادر ، 

امبیوژنز و : 7، فصل اختالالت جفت: 6فصل

: مشاوره قبل 8تکامل مورفولوژیک جنین فصل

فصل  : مراقبتهای پره ناتال،9فصل  از حاملگی

: مایع 11: تصویر برداری از جنین فصل 11

: تراتوژی تراتوژنها عوامل 12آمنیوتیک فصل 

 ستو نوکسیک
 

تشخیص پره ناتال فصل : : 14ل ژنتیکفص: 13فصل 

: 17فصل  : درمان جنینی16اختالالت جنینیفصل : 15

: 19: سقط فصل 18روشهای بررسی چنینفصل 

: بیماریهای 21حاملگی خارج رحمی فصل 

 ترفوبالستیک حاملگی

 
 
 %05جامع 

: لیبر طبیعی  22: فیزیولوژیک لیبر فصل21فصل 

هنگام : بررسی 24: لیبر غیر طبیعی فصل 23فصل 

: آ نالژزی و بیهوشی در زایمان 25زایمان فصل 

: زایمان 27: القا و تقویت لیبر فصل 26فصل 

: زایمان 29: زایمان بریج فصل 28واژینال فصل 

: سزارین و هیسترکتومی 31واژینال ابزاری فصل 

 : سزارین قبلی31هنگتم زایمان فصل 

بیماریها و آسیب  22: نوزاد، فصل 23فصل 
نوزاد پره ترم،   23ان ترم،  فصل های نوزاد

نفاس،  فصل  23مرده زایی،  فصل  20فصل 
 عوارض نفاس 23

 

جلوگیری از حاملگی،  فصل  23فصل 
اختالالت  35عقیم سازی،  فصل  23

خونریزیهای  34هایپرتنسیو،  فصل 
لیبرپره ترم،   33زایمانی و مامایی،  فصل 

 33حاملگی پست ترم،  فصل  32فصل 
 30رشد جنین، فصل  اختالالت

مالحظات عمومی و  33چندقلویی فصل 
مراقبتهای ویژه و  33ارزیابی مادر فصل 

 تروما

 %111جامع 

 بیماری زنان
ساختمان دستگاه تناسلی زن، فیزیولوژی 

 ، بلوغ تولیدمثل، سیکل قاعدگی

)خونریزی بیماری های خوشخیم دستگاه تناسلی زنان 

، بیماری های خوشخیم پستان، غیرطبیعی(

اختالالت مجاری ادراری تحتانی و هیسترکتومی، 

 پروالپس

 
 %05جامع 

آمنوره، اختالالت اندوکرین ،آندومتریوز، بیماری 

 های داخل اپیتلیومی

-فیبروئیدهای رحمی، یائسگی، درد، عفونت

 های دستگاه تناسلی، ناباروری، کارسینوم
 %111جامع  جامع

 

بهداشت و 

تغذیه مادر و 

 کودک

و نقش آن در شناخت MCHوPHCمروری بر 

خانواده وجامعه در رشد و توسعه  ، شناسایی و 

بهداشت دوران بلوغ و قبل از ازدواج ، بهداشت 

 جسمی ، روانی و اجتماعی در دوران بارداری

 آشنایی با بهداشت و مراقبتهای دوران بارداری حین

جسمی و تغذیه زایمان ، پس از زایمان ، بهداشت 

نوزاد و کودک و مراقبت از آنها ، آشنایی با برخی از 

بیماریهای معمول در دروان نوزادی و کودکی و 

پیشگیری از آنها و بررسی رشد و تکامل و روند آن 

از نوزادی تا نوجوانی ، آشنایی با ایمنی سازی و 

سازی  واکسیناسیون مطابق با برنامه و راهنمایی ایمن

 کشور .

 

 %51مع جا

آشنایی با بهداشت روانی ـ اجتماعی ، محیط نوزاد 

 و کودک و بهداشت

سنین مدرسه و بهداشت مدارس . ـ آشنایی با 

کلیات امور جمعیتی و بهداشت تنظیم خانواده و 

 روشهای جلوگیری از بارداری

آشنایی با آموزش بهداشت ، فرآیند آموزش 

ارزشیابی به خانواده و جامعه ، برنامه ریزی و 

ها آشنایی با مشاوره ازدواج ، بلوغ  این برنامه

، مسائل نوجوانی و بارداری زایمان و 

سالمندی ، آشنایی با گروههای آسیب پذیر 

 . و بهداشت روانی

 %111جامع  جامع 

 

 داخلی جراحی

چاقی، اختالالت قلبی عروقی، هایپرتنشن مزمن، 
 اختالالت ریوی تنفسی

اختالالت ترومبوآمبولیک، اختالالت کلیه و دستگاه 

ادراری، اختالالت گوارش، اختالالت کبد، کیسه صفرا و 

 پانکراس، اختالالت هماتولوژیک 

 

 
 
 %05جامع 

دیابت شیرین، اختالالت اندوکرین، اختالالت 

 بافت همبند، اختالالت عصبی)نورولوژیک(

 

اختالالت روانی اختالالت پوستی 

وژیک(، بیماریهای نئوپالستیک، )درماتول

 بیماریهای عفونی، بیماریهای آمیزشی

 

 %111جامع  جامع

 

 نو.زادان
 

کلیات در باره عوراض مرگ و میر ، نوزاد 

سالم ، نوزاد نارس ، حاملیگ پرخطر  ، نوزاد پر 

 خطر .

تظاهرات بالینی دوره نوزادی ، بیماریهای سیستم 

 عصبی ، اورژانسهای اتاق زایمان
 %51جامع 

اختالالت دستگاه گوارش ، زردی ، بیماریهای 

 دستگاه تنفس ، اختالالت خونی

 

ادراری تناسلی ، ناف ، اختالالت متابولیک 

 ، تشنج
 %111جامع  جامع 

 جنین شناسی عمومی جنین
اسکلتی ، دستگاه عضالنی ، حفرات بدن ، قلب ، 

 عروق
 %51جامع 

ادراری ـ دستگاه تنفس ، دستگاه گوارش و 

 تناسلی

سرو گردن ، دستگاه عصبی مرکزی ، چشم 

 و گوش .
 %111جامع  جامع 



 

 

 مقطع کاردانی به کارشناسیدروس پایه برنامه آزمون های مرحله ای  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شیمی و بیوشیمی فیزیولوژی شماره آزمون/نام درس

 سلول ، عصب ،عضله آزمون اول

 

  متابوسیم پروتئین ، ،آب و الکترولیت، اسید آمینه و پروتئین ها 

 پورفیرین ها، اسید های صفراوی 

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

 

متابولیسم قند ،زنجیره تنفسی،ساختمان قند ها

 ها،تغذیه زیستی،ویتامین ها،بیوانرژتیک،اکسیداسیون

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

 تنفس ، اعصاب آزمون چهارم
 هورمون ، ساختمان چربی ، متابولیسم چربی

 

 غدد ، گوارش پنجمآزمون 
همانند سازی  ،اسید های نوکلئیک ، متابولیسم اسید های نوکلئیک 

 رونویسی ، ترجمه، 

 مطابق با آزمون سراسری آزمون ششم

 مطابق با آزمون سراسری آزمون هفتم
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 نام درس

 
 %اول مطالب(30)آزمون اول  

 

 %دوم مطالب(30)آزمون دوم  
 

 آزمون سوم
 

 %سوم مطالب(30)آزمون چهارم  

 

 مطالب( %چهارم30)آزمون پنجم 
 

 آزمون ششم
 

 آزمون هفتم
 

 

 ادبیات

فارسی از ابتدا تا سر ی متون ادب  برگزیده
 (3-35مشاهدات ناصر خسرو )صفحه 

فصل اول و دوم  -غالمی  -ادبیات فارسی 
 (3-33)صفحه 

فصل اول و دوم   -زبان و نگارش فارسی 

 (2-23)صفحه 

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

 (33 -33و چهارم )صفحه  فصل سوم -غالمی -ادبیات فارسی
 (22 -33ی  فصل سوم، چهارم و پنجم )صفحه -زبان و نگارش فارسی

 
دوره آزمون های اول و 

 دوم

ی سیمرغ تا سر بار امانت  از چاره -ی متون ادب فارسی  برگزیده

 (34-434ی  )صفحه

 (32-443فصل پنجم و ششم )صفحه  -غالمی  -ادبیات فارسی 

-453ی  صل ششم، هفتم و هشتم )صفحهف -زبان و نگارش فارسی 
-435از بار امانت تا اواسط بهاءولد ) -(،برگزیده متون ادب فارسی 32

434) 
 (443-403ی  فصل هفتم )صفحه -غالمی  -ادبیات فارسی 

 (450-433ی  فصل نهم و دهم )صفحه -زبان و نگارش فارسی 

از اواسط بهاءولد  -برگزیده متون ادب فارسی 

ی  کسی که دندان ... )صفحهتا سر همان 

354-434) 

فصل نهم و دهم  -غالمی  -ادبیات فارسی 

 (400-433ی  )صفحه

فصل یازدهم و  -زبان و نگارش فارسی 
 (430-402ی  دوازدهم )صفحه

 
برگزیده متون 

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

ی  کتاب )صفحه
333-354) 

 -ادبیات فارسی 
فصل  -غالمی 

دهم، دوازدهم یاز
و سیزدهم 

-335ی  )صفحه
432) 

زبان و نگارش 
فصل  -فارسی 

سیزدهم و 
ها  پیوست

-433ی  )صفحه
403) 

 
مطابق با آزمون 

 سراسری

 

 معارف
 بخش یکم : انسان و ایمان

 بخش دوم : وجود خدا
 بخش سوم : صفات خدا

دوره آزمون های اول و 
 دوم

 شر بخش پنجم : توحید و بخش چهارم : مسئله شر

 
بخش ششم : 

معاد و جاودانگی 
 انسان

 
مطابق با آزمون 

 سراسری

 

 زبان

 کل لغات زبان سال سوم لغت:

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

 ها زمان

 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

 3دانشگاهی  لغت: کل لغات پیش

جمالت سببی ،لغات:  -شکل دوم فعل  -گرامر: صفت و انواع آن 
 کتاب واژگان زبان عمومی 4-3دروس 

 افعال ناقص -، جمالت شرطی I wishگرامر: جمالت آرزویی 

 کتاب واژگان زبان عمومی 0-3لغات: 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

با آزمون  مطابق
 سراسری

  دروس عمومی کاردانی به کارشناسی برنامه ریزی آزمون های      

 


