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 : آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت غیرحضوری برگسار می گردد.یادآوری

 

 جامع مرحله آزمون 4
  ماماییرشته 

 1400ارشد 
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 مرحله آزمون بهاره 4

 نام درس

 

 ٪ اول(05 جامع اول)آزمون 

22/1/1400 

 ٪ دوم(05 جامع)دومآزمون 

10/2/1400 

 سومآزمون 

22/3/1400 

 چهارمآزمون 

25/4/1400 

 بارداری سایمان

فصل -: آًاتَهی هادرفصل دوم -: بارداری ٍ زایواى در دیذ ٍظیعفصل اول

لیبر غیر  فصل پنجم:-لیبر طبیعی فصل چهارم:-هراقبتْای قبل از حاهلگی سوم:

فصل -تصَیربرداری از جٌیي فصل هفتم:-بررظی جٌیي فصل ششم:-طبیعی

بیواری ّا ٍ آظیب ّای  فصل دهم:-ًَزاد فصل نهم:-زایواى ٍاشیٌالهشتم:

 اختالالت ّیپرتاًعیَ فصل یازدهم:-ًَزاداى ترم

فصل -تشخیص پرُ ًاتال فصل سیزدهم:– فیسیَلَشی هادر فصل دوازدهم:

فصل -درهاى جٌیي فصل پانزدهم:-اختالالت جٌیٌی چهاردهم:

فصل – (خًَریسی زایواًی )هاهاییفصل هفذهم:-اختالالت جفتشانزدهم:

 فصل بیستم:-ظقطفصل نوزدهم:– (حاهلگی اکتَپیک ) ًا بِ جاهجذهم:

تراتَلَشی، تراتَشًْا ٍ عَاهل فصل بیست و یکم:-بیواری ترٍفَبالظتیک حاهلگی

 تٌاظلی -ظتگاُ ادراریًاٌّجاریْای هادرزادی د فصل بیست و دوم:-فتَتَکعیک

آًالصزی ٍ بی َّشی در فصل بیست و چهارم: -فیسیَلَشی لیبر فصل بیست و سوم:

فصل بیست و ششم: -الًِ گسیٌی ٍ تکاهل جفت فصل بیست و پنجم:-زایواى

 فصل بیست و هشتم:-هردُ زاییفصل بیست و هفتم: -اهبریَشًس ٍ تکاهل جٌیي

فصل -زایواى ٍاشیٌال ابساری فصل سی ام:-زایواى بریچ فصل بیست و نهم:-شًتیک

فصل سی و سوم: -عَارض ًفاظیفصل سی و دوم: -دٍرُ ًفاض سی و یکم:

 چٌذقلَیی

-: بررظی ٌّگام زایواىفصل سی و پنجم– : هراقبتْای پرُ ًاتالفصل سی و چهارم

-: لیبر پعت ترمفصل سی و هفتم-: اختالالت رشذ داخل رحویفصل سی و ششم

: هایع فصل چهل ام-: ًَزاد پرُ ترمفصل سی و نهم-: لیبر پرُ ترمفصل سی و هشتم

فصل چهل و -:زایواى ظساریي ٍ ّیعترکتَهی ٌّگام زایواىفصل چهل و یکم-آهٌیَى

فصل چهل و -: جلَگیری از حاهلگیفصل چهل و سوم-: زایواى ظساریي قبلیدوم

 : القاء ٍ تقَیت لیبرفصل چهل و پنجم-: عقین ظازیچهارم

 % 011جاهع  % 011جاهع 

 بیماری سنان

 ظاختواى دظتگاُ تٌاظلی زى، فیسیَلَشی تَلیذهثل، ظیکل قاعذگی، بلَغ

بیواری ّای خَشخین دظتگاُ تٌاظلی زًاى )خًَریسی غیرطبیعی(، بیواری ّای 

 خَشخین پعتاى، ّیعترکتَهی، اختالالت هجاری ادراری تحتاًی ٍ پرٍالپط

 ،آًذٍهتریَز، بیواری ّای داخل اپیتلیَهیآهٌَرُ، اختالالت اًذٍکریي 

 ّای دظتگاُ تٌاظلی، ًابارٍری، کارظیٌَمفیبرٍئیذّای رحوی، یائعگی، درد، عفًَت
 % 011جاهع  % 011جاهع 

 

بهداشت و تغذیه مادر 

 و کودک

بْذاشت اسدٍاج ٍ هزاقبت ّبی قبل اس  فصل دوم :-بْذاشت ًَجَاًبى فصل اول :

هزاقبت ّبی دٍراى حبهلگی  فصل چهارم :-بْذاشت ببرٍری فصل سوم :-حبهلگی

فصل -هبدری ایوي ٍ اّویت عالهت هبدر ٍ کَدک فصل پنجم :-ٍ پظ اس سایوبى

 تغذیِ بب شیز هبدر ششم :

فصل نهم -بْذاشت ًَساداى ٍ کَدکبى فصل هشتم :-: تغذیِ تکویلی فصل هفتم

-ى در هبدر ٍ کَدک بْذاشت دّبى ٍ دًذا فصل دهم :-رشذ ٍ تکبهل کَدک :

 ٍاکغیٌبعیَى فصل دوازدهم :-بْذاشت هذارط فصل یازدهم :

عبسهبى ّبی بیي الوللی ٍ  فصل چهاردهم :-هفَْم عالهت ٍ بیوبری  فصل سیزدهم :

هفَْم  فصل شانزدهم :-آهَسػ بْذاشت  فصل پانزدهم :-خذهبت بْذاشت جبهعِ

حیبتی ٍ عطَح هختلف ارائِ  سیج فصل هفدهم :-اپیذهیَلَصی، پیشگیزی، غزببلگزی

 خذهت
فصل -تٌظین خبًَادُ  فصل نوزدهم :-جوعیت شٌبعی ٍ فزسًذآٍری فصل هجدهم : 

 بْذاشت عبلوٌذاى  بیست و دوم :-بْذاشت رٍاى  فصل بیست و یکم :-ایذس  بیستم :

 

 

 

 % 011جاهع  % 011جاهع 

 داخلی جزاحی
هزاقبتْبی ٍیضُ ٍ تزٍهب؛  دوم:فصل هالحظبت عوَهی ٍ ارسیببی هبدر؛  فصل اول:

 فصلبیوبریْبی ًئَپالعتیک؛  چهارم: فصلبیوبری ّبی آهیششی؛  سوم: فصل

-اختالالت قلبی فصل یازدهم:اختالالت کبذ ٍ کیغِ صفزا ٍ پبًکزاط؛ فصل دهم: 

 اختالالت اًذٍکزیي فصل سیزدهم:ّیپزتبًغیَى هشهي؛ فصل دوازدهم: عزٍقی؛ 
 % 011جاهع  % 011جاهع 
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       مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:

  90630006396و      66090966 -  66090966 -  تهران  

 96610610916-الهیجان        

 اختالالت کلیِ ٍ هجبری ادراری پنجم:

 فصل هشتم:اختالالت ًَرٍلَصیک؛  فصل هفتم:اختالالت رٍاًی؛  فصل ششم:

 اختالالت دعتگبُ گَارػ فصل نهم:چبقی؛ 

 فصل شانزدهم:اختالالت تٌفغی؛  فصل پانزدهم: دیببت قٌذی؛ فصل چهاردهم:

 هجدهم: فصل اختالالت ّوبتَلَصیک؛فصل هفدهم:  اختالالت تزٍهبَآهبَلیک؛

 فصل بیستماختالالت درهبتَلَصیک؛  فصل نوزدهم:بیوبریْبی عفًَی؛ 

 

 نو.سادان
 

کلیات در بارُ عَراض هرگ ٍ هیر ، ًَزاد ظالن ، ًَزاد ًارض ، حاهلیگ پرخطر  ، 

 ًَزاد پر خطر .

 اتاق زایواىتظاّرات بالیٌی دٍرُ ًَزادی ، بیواریْای ظیعتن عصبی ، اٍرشاًعْای 

 اختالالت دظتگاُ گَارغ ، زردی ، بیواریْای دظتگاُ تٌفط ، اختالالت خًَی

 ادراری تٌاظلی ، ًاف ، اختالالت هتابَلیک ، تشٌج
 % 011جاهع  % 011جاهع 

 جنین

: ّفتِ دٍم  فصل سوم -اٍلیي ّفتِ رشذ ٍ ًوَفصل دوم :  -گاهتَشًسفصل اول: 

 دٍرُ رٍیاًیفصل پنجم :  -م رشذ ٍ ًوَّفتِ ظَ فصل  چهارم : -رشذ ًٍوَ

ًاٌّجاری ّای هادرزادی ٍ تشخیص فصل هفتم :  -هاُ ظَم تا تَلذفصل ششم : 

دظتگاُ بخش دوم : جنین شناسی اختصاصی: فصل هشتم :  -قبل از تَلذ

 حفرات بذىفصل دهم :  -دظتگاُ عضالًی فصل نهم : -اظکلتی

فصل  -دظتگاُ تٌفعیفصل دوازدهم :  -دظتگاُ قلبی ٍ عرٍقیفصل یازدهم : 

 دظتگاُ ادراری ٍ تٌاظلیفصل چهاردهم :  -دظتگاُ گَارغسیزدهم : 

فصل هفذهم  -: دظتگاُ عصبی هرکسیفصل شانزدهم  -ظر ٍگردىفصل پانزدهم : 

 دظتگاُ پَششیفصل نوزدهم :  -چشنفصل هجذهم :  -گَغ: 

 % 011جاهع  % 011جاهع 

 

 سبان

 0-ایٌتر اکشي 

Developing-ظطح  هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Develophng-ظطح هتَظط 

 3-ایٌتر اکشي

 تافل

Develophng- ِظطح پیشرفت 

ESM1-ESM2 

 % 011جاهع  % 011جاهع 


