
 

 

   

 

 

 

 نام درس

 

 %اول مطالب(52آزمون اول  )

8/9/98 

 %دوم مطالب(52آزمون دوم  )

6/01/98 

 آزمون سوم

4/00/98 

 %سوم مطالب(52آزمون چهارم  )

5/05/98 

 %چهارم مطالب(52آزمون پنجم )

52/05/98 

 آزمون ششم

55/0/99 

آزمون هفتم 

05/5/99 

 تغذیه
 –چشثی ّب  –کشثَّیذسات ّب  –اًشطی 

 پشٍتئیي ّب
 هَاد هؼذًی –ٍیتبهیي ّب 

 
 %05جبهغ 

 –ًَجَاًی  –کَدکی  –ًَصادی  –تغزیِ دس دٍساى ّبی : ثبسداسی 

 ػبلوٌذی –ثضسگؼبلی 

 –اًتخبة غزا  –تغزیِ ٍ ػالهت  –غزا 
 –اسصیبثی ٍضؼیت تغزیِ ٍ هـبٍسُ غزایی 

تغزیِ ٍ  –تغییش هَاد غزایی ٍ هبیؼبت 
 تٌظین ٍصى

 
 %055جبهغ 

 
 %055جبهغ 

 اپیذهیولوصی

تؼشیف ٍ کبسثشد  –تبسیخچِ اپیذهیَلَطی 
اًذاصُ گیشی ّب دس  –اپیذهیَلَطی 
اثضاس اًذاصُ گیشی دس   -اپیذهیَلَطی 

هیضاى ٍ ًؼجت ّبی هیشایی  –اپیذهیَلَطی 
 –هیضاى ّبی تغجیق ؿذُ یب اػتبًذاسد  –

 استجبط ، ثشٍص ٍ ؿیَع

اؿتجبّبت  –اپیذهیَلَطی تجشثی  –اًَاع هغبلؼبت 
اصغالحبت هْن  –ٍ خغبّب دس اپیذهیَلَطی 

 –ساُ ّبی  اًتقبل ثیوبسی ّب   -اپیذهیَلَطی 
 ثشسػی یک اپیذهی –غشثبلگشی 

 
 
 %05جبهغ 

ؿبخص ّبی  –ًوَداس ّب  –اًَاع دادُ ّبی آهبسی  –تؼبسیف آهبس 
 ؿبخص ّبی پشاکٌذگی –هشکضی 

تَصیغ دٍ  –قضبیبی احتوبل  –احتوبالت 
تَصیغ  –تجذیل ٍ تشکیت  –جولِ ای 

 –ًوًَِ گیشی  –تَصیغ ًشهبل  –پَاػَى 
 آصهَى فشضیِ

 
 %055جبهغ 

 
 %055جبهغ 

 دفغ هَاد صایذ –تصفیِ آة  –ثْذاؿت آة  کلیبت بهذاشت
سٍؽ ّبی کٌتشل ػوَم ٍ دفغ  –آلَدگی َّا 

 آفبت ثْذاؿت پشتَّب
 
 %05جبهغ 

ًـبًِ ّبی  –پیـگیشی  دس ثْذاؿت سٍاى  –تؼشیف ثْذاؿت سٍاى 

 دسهبى ثیوبسی ّبی سٍاًی –ػلل ثیوبسی ّبی سٍاًی  –ثیوبسی سٍاًی 

ثیوبسی ّبی سٍاى  –ًَسٍصّب  –پؼکیَصّب 
 –ػقت هبًذگی رٌّی  –صشع  –تٌی 

آهَصؽ  –اختالالت سفتبسی دس کَدکی 
 اػتیبد –ثْذاؿت سٍاى 

 
 %055جبهغ 

 
 %055جبهغ 

جوعیت شنبسی و 

 تنظین خبنواده

 –ضشٍست هغبلؼِ جوؼیي ٍ ٍیظگی ّبی آى 
 –سٍؿْبی هغبلؼِ جوؼیت  –اًَاع جوؼیت 
چشخِ  –ًظشیِ ّبی جوؼیتی  –سؿذ جوؼیت 

 جوؼیت ؿٌبػی

 ؿبخص ّبی جوؼیتی
 
 %05جبهغ 

سٍؽ ّبی  –دػتگبُ تٌبػلی صى ٍ هشد  –اّذاف تٌظین خبًَادُ 
 پیـگیشی اص ثبسداسی

 –سٍؽ ّبی عجیؼی پیـگیشی اص ثبسداسی 
 –سٍؽ ّبی دائوی پیـگیشی اص ثبسداسی 

سٍؽ ّبی اٍسطاًؼی پیـگیشی اص ثبسداسی 
 هشاحل هـبٍسُ تٌظین خبًَادُ –

 
 %055جبهغ 

 
 %055جبهغ 

 واکسینبسیوى
 –پبػخ ّبی ایوٌی  –ایوٌی هبّیت ػیؼتن 

 آًتی طى ّب –ػلَل ّبی ایوٌی 
 ایوًََلَطی ثیوبسی ّبی ػفًَی –ایوٌَ گلَثیي ّب 

 
 
 
 %05جبهغ 

صهبى ًگْذاسی ٍاکؼي پغ اص ثبص  –اؿکبل ٍاکؼي  –اًَاع ٍاکؼي 
 ٍاکؼي ّبی سٍتیي دس ایشاى –ؿذى ٍیبل 

تٌظین  – EPIگشٍُ ّبی ػٌی دس ثشًبهِ 

 – EPIپبیؾ ٍ اسصؿیبثی  –صهبى هشاجؼبت 
 اًَاع ٍاکٌؾ ّبع ػشهی

 
 %055جبهغ 

 
 %055جبهغ 

 ٍیشٍع ؿٌبػی ثبکتشی ؿٌبػی هیکزوبیولوصی
 
 %05جبهغ 

 اًگل ؿٌبػی قبسچ ؿٌبػی
 
 %055جبهغ 

 
 %055جبهغ 

اپیذهیولوصی بیوبری 

 هبی شبیع
 ثیوبسی ّبی غیش ٍاگیش

 ثیوبسی ّبی ٍاگیش ؿبیغ
 ) هٌتقلِ اص ساُ گَاسؽ (

 ثیوبسی ّبی ٍاگیش ؿبیغ ) هٌتقلِ اص ساُ دػتگبُ تٌفغ ٍ پَػت ( %05جبهغ 
ثیوبسی ّبی ٍاگیش داس ؿبیغ ) هٌتقلِ تَػظ 

 ثٌذ پبیبى (
 %055جبهغ  %055جبهغ 
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 عووهی فیشیک فیشیولوصی شوبره آسهوى/نبم درس

 هکبًیک ػضلِػصت ،ػلَل ،  آزهوى اول

 هغٌبعیغالکتشٍ قلة و گردش خون ، سلول های خونی ، کلیه آزهوى دوم

 دٍسُ آصهَى دٍم ٍ ػَم دٍسُ آصهَى دٍم ٍ ػَم آزهوى سوم

 اپتیک ٍ ًَس ،تشهَدیٌبهیک تنفس ، اعصاب آزهوى چهارم

 حشکت استؼبؿی ٍ اهَاج غدد ، گوارش آزهوى پنجن

 هغبثق ثب آصهَى ػشاػشی آزهوى ششن

 هغبثق ثب آصهَى ػشاػشی آزهوى هفتن
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 نام درس

 
 %اٍل هغبلت(50)آزهوى اول  

 

 %دٍم هغبلت(50)آزهوى دوم  
 

 آزهوى سوم
 

 %ػَم هغبلت(50)آزهوى چهارم  

 

 هغبلت( %چْبسم50)آزهوى پنجن 
 

 آزهوى ششن
 

 آزهوى هفتن
 

 

 ادبیات

ی هتَى ادة فبسػی اص اثتذا تب ػش هـبّذات  ثشگضیذُ
 (0-05ًبصش خؼشٍ )صفحِ 

فصل اٍل ٍ دٍم )صفحِ  -غالهی  -ادثیبت فبسػی 
04-9) 

فصل اٍل ٍ دٍم  )صفحِ  -صثبى ٍ ًگبسؽ فبسػی 

25-2) 

ی ػیوشؽ  هـبّذات ًبصش خؼشٍ تب ػش چبسُ اص -ی هتَى ادة فبسػی ثشگضیذُ
 (00 -45)صفحِ 

 (09 -45فصل ػَم ٍ چْبسم )صفحِ  -غالهی -ادثیبت فبسػی
 (22 -25ی  فصل ػَم، چْبسم ٍ پٌجن )صفحِ -صثبى ٍ ًگبسؽ فبسػی

 
دٍسُ آصهَى ّبی اٍل ٍ 

 دٍم

ی  ی ػیوشؽ تب ػش ثبس اهبًت )صفحِ اص چبسُ -ی هتَى ادة فبسػی  ثشگضیذُ

050-40) 

 (42-002فصل پٌجن ٍ ؿـن )صفحِ  -غالهی  -ادثیبت فبسػی 

-050ی  فصل ؿـن، ّفتن ٍ ّـتن )صفحِ -صثبى ٍ ًگبسؽ فبسػی 
 (050-025اص ثبس اهبًت تب اٍاػظ ثْبءٍلذ ) -(،ثشگضیذُ هتَى ادة فبسػی 22

 (001-000ی  فصل ّفتن )صفحِ -غالهی  -ادثیبت فبسػی 
 (050-050ی  ًْن ٍ دّن )صفحِ فصل -صثبى ٍ ًگبسؽ فبسػی 

اص اٍاػظ ثْبءٍلذ  -ثشگضیذُ هتَى ادة فبسػی 

ی  تب ػش ّوبى کؼی کِ دًذاى ... )صفحِ

550-020) 

فصل ًْن ٍ دّن  -غالهی  -ادثیبت فبسػی 

 (000-095ی  )صفحِ

فصل یبصدّن ٍ  -صثبى ٍ ًگبسؽ فبسػی 
 (050-002ی  دٍاصدّن )صفحِ

 
ثشگضیذُ هتَى 

 اص -ادة فبسػی 
ّوبى کغ کِ 
دًذاى ... تب آخش 

ی  کتبة )صفحِ
524-550) 

 -ادثیبت فبسػی 
فصل  -غالهی 

یبصدّن، دٍاصدّن 
ٍ ػیضدّن 

-505ی  )صفحِ
092) 

صثبى ٍ ًگبسؽ 
فصل  -فبسػی 

ػیضدّن ٍ 
ّب  پیَػت

-014ی  )صفحِ
000) 

 
هغبثق ثب آصهَى 

 ػشاػشی

 ثخؾ یکن : اًؼبى ٍ ایوبى هعارف
 ثخؾ دٍم : ٍجَد خذا

 ػَم : صفبت خذا ثخؾ
دٍسُ آصهَى ّبی اٍل ٍ 

 دٍم
 ثخؾ پٌجن : تَحیذ ٍ ؿش بخش چهبرم : هسئله شز

 
ثخؾ ؿـن : 

هؼبد ٍ جبٍداًگی 
 اًؼبى

 
هغبثق ثب آصهَى 

 ػشاػشی

 زباى
 کل لغبت صثبى ػبل ػَم لغت:

 -ضویش ٍ اًَاع آى  -گشاهش: هغبثقت فبػل ٍ فؼل 
 ّب صهبى -هجحث اػن )اػن دس ًقؾ صفت( 

 0داًـگبّی  لغبت: کل لغبت پیؾ
 … tooقیذ ٍ اًَاع آى )قیذّبی تکشاس،  -گشاهش: جوالت هؼلَم ٍ هجَْل

to ،so that ،such … that ،enough  ،little ،many ،few  ٍ
 قیَد ٍ کلوبت سثظ -...(

دٍسُ آصهَى ّبی اٍل ٍ 
 دٍم

 5داًـگبّی  لغت: کل لغبت پیؾ

-0جوالت ػججی ،لغبت: دسٍع  -فؼل ؿکل دٍم  -گشاهش: صفت ٍ اًَاع آى 
 کتبة ٍاطگبى صثبى ػوَهی 0

 افؼبل ًبقص -، جوالت ؿشعی I wishگشاهش: جوالت آسصٍیی 

 کتبة ٍاطگبى صثبى ػوَهی 0-4لغبت: دسٍع

جوالت اجتٌبة اص تکشاس  -ّب  گشاهش: ًقل ٍ قَل
 ّب دم ػَالی -

 
گشاهش: ػجبسات 

حشف  -ٍصفی 
کلوبت  -تؼشیف 
حشٍف  -پشػـی 
ٍ افؼبل  -اضبفِ 

 جذاؿذًی

هغبثق ثب آصهَى 
 ػشاػشی

 عمومی   کاردانی به کارشناسی دروس برنامه ریسی آزمون های      

 


