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 درصد از دروس اصلی( 50)هطالعه رایگانسه هرحله آزهون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نام درس

 

 آزمون اول  

 %اول مطالب(52)

52/60/1061 

 آزمون دوم  

 %دوم مطالب(52)

8/60/1061 

 آزمون سوم

 % اول(26)جامع 

55/60/1061 

 

 مبانی مدیریت
 اّ ِیًظر ٍ هکاتب ی خچِیتار: دٍم فصل -: کلیاتاٍل فصل

 یهباً: چْارم فصل -طیهح تیریهذ ٍ تیریهذ یّا ِیپا: سَم فصل

 یسیر برًاهِ

 %05جاهع 

 مطالب اٍل

 زبان
 1-اکشناینتر 

Developing-سطح مقدماتی 

 2-اینتر اکشن

Developing-سطح متوسط 
 %05جبهغ 

 اول مطالب
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 هرحله آزهون پاییس و زهستان 5

 نام درس

 

 %اول مطالب(52)آزهون اول  

4/00/1401 

 آزهون دوم  

 %دوم مطالب(52)

2/10/1401 

 آزهون سوم

30/10/1401 

 آزهون چهارم  

 مطالب(%سوم 52)

22/11/1401 

 آزهون پنجن 

 مطالب( %چهارم52)

10/12/1401 

 کلیات بهداشت

 (اصول خدمات بهداشتی)

تبریخچِ پشؽکی ٍ بْذاؽت، هفَْم 
تٌذرعتی ٍ بیوبری، ًؾبًگزّبی 

 بْذاؽتی

آهَسػ بْذاؽت ٍ ارتقبی عالهت،  بْذاؽت 
 خبًَادُ،  بْذاؽت هحیط ٍ حزفِ ای

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

ّبی هببرسُ بب بیوبری ّب، ایوي بزًبهِ 
عبسی ٍ ٍاکغیٌبعیَى،  بْذاؽت رٍاى، 
جٌبِ ّبی اقتصبدی بْذاؽت، بْذاؽت 

 هذارط

پشؽک خبًَادُ، جوؼیت ؽٌبعی، 
ًظبم ارائِ هزاقبت ّبی بْذاؽتی، 
عیبعت بْذاؽتی ٍ بزًبهِ ریشی 
بْذاؽت، عطَح ارائِ خذهبت 

 بْذاؽتی در ؽبکِ بْذاؽت ٍ درهبى

ی اصول و هبان

 سازهان و هدیریت

: دٍم فصل -: کلیاتاٍل فصل

 اّ ِیًظر ٍ هکاتب ی خچِیتار

 -طیهح تیریهذ ٍ تیریهذ یّا ِیپا: سَم فصل

 یسیر برًاهِ یهباً: چْارم فصل

 %05جاهع 

 مطالب اٍل

 فصل -یریگ نیتصو: پٌجن فصل

: ّفتن فصل -یًَآٍر ٍ تیخالق: ششن

: ّشتن فصل -یاًساً هٌابع تیریهذ

 یسازهاً رفتار

 ٍ یگرٍّ ییایپَ گرٍُ،: ًْن فصل

 فصل -یرّبر: دّن فصل -ارتباطات

 فصل -یسازهاً کٌترل: ازدّنی

 فصل -اتیعول تیریهذ: دٍازدّن

 یطراح ٍ یسازهاًذّ یهباً: سدّنیس

 یسازهاً

سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
)مدیریت خدمات 

 بهداشتی(

 

 یبْذاؽت یّب ًظبم: پٌجن فصل
 جْبى در یدرهبً

 -یدرهبً یبْذاؽت یّب ؽبکِ: ؽؾن فصل
 فصل -تحَل ٍ زییتغ تیزیهذ: دّن فصل

 بْذاؽت بخؼ در یهبل يیتبه: ؽبًشدّن

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

 بخؼ در اصالحبت: ّفذّن فصل
 تیزیهذ: ّجذّن فصل -بْذاؽت

 زیفزاگ تیفیک
 بحزاى تیزیهذ: غتنیب فصل

سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
(بیمارستان)مدیریت   

 -تبریخچِ، فصل دٍم -فصل اٍل
بیوبرعتبًْب ٍ فزایٌذّبی هْن 

هزاقبت ّبی بْذاؽتی درهبًی، فصل 
 -عبسهبًذّی، فصل چْبرم -عَم

کبدر  -ٍاحذ پذیزػ، فصل ًْن -فصل ّؾتن
خذهبت پزعتبری، فصل  -پشؽکی، فصل دّن

خذهبت تؾخیصی درهبًی اصلی،  -یبسدّن
عبیز خذهبت تؾخیصی  -فصل دٍاسدّن

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

خذهبت پؾتیببًی  -فصل عیشدّن
خذهبت  -بیوبر، فصل چْبردّن

پؾتیببًی تبعیغبت ٍ تجْیشات، فصل 
 -خذهبت پؾتیببًی اداری -پبًشدّن

هذارک پشؽکی،  -فصل ًَسدّن
ارتقبی کیفیت، فصل  -فصل بیغتن

ٍ  هذیزیت خطز -یغت ٍ یکنب
 -، فصل بیغت ٍ عَمایوٌی بیوبر
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هذیز  -ّیئت هذیزُ، فصل پٌجن
بخؼ  -ارؽذ اجزایی، فصل ؽؾن
بخؼ  -ّبی عزپبیی، فصل ّفتن

 اٍرصاًظ

درآهذ سایی، فصل  -فصل ؽبًشدُ درهبًی
بَدجِ بٌذی بیوبرعتبى،  -ّفذّن

 فؼبلیت ّبی تجبری -فصل ّجذّن

اخالق پشؽکی، فصل بیغت ٍ 
اػتببربخؾی ٍ صذٍر هجَس،  -چْبرم

ببساریببی،  -فصل بیغت ٍ پٌجن
بزًبهِ ریشی،  -فصل بیغت ٍ ؽؾن

فصل بیغت ٍ ّفتن ٍ بیغت ٍ 
ًظبم هزاقیت بْذؽتی ٍ  -ّؾتن

 درهبى آهزیکب

سازهان و هدیریت 

درهانبهداشت و   

 (بیمه سالمت)

 

-هزٍری بز ًظبم ّبی بیوِ عالهت
-هزٍری بز بیوِ اجتوبػی عالهت

چبلؼ ّبی ثببت بیوِ اجتوبػی 
 عالهت

 -پیؾیٌِ تبریخی ًظبم ّبی بیوِ عالهت
عبسهبًذّی ٍ تبهیي هبلی ًظبم بیوِ اجتوبػی 

الگَّب ٍ ػولکزد ًظبم بیوِ اجتوبػی  -عالهت
 عالهت

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

هؼیبرّبی تصوین گیزی در هَرد 
خذهبت در ًظبم ّبی بیوِ اجتوبػی 

 در ّوبغتگی ٍ رقببت -عالهت

دارای بیوِ اجتوبػی  کؾَرّبی
 بیوِ خصَصی عالهت -عالهت

تبهیي هبلی بز هبٌبی هبلیبت، هزٍری 
 بزًظبم بیوِ عالهت در ایزاى

سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
 (سالمت )نظام

 فصل -یببیببسار هفَْم: اٍل فصل
 فصل -یببیببسار یاعتزاتض: دٍم
 یببیببسار یاعتزاتض طیهح: عَم

: پٌجن فصل -ذاریخز رفتبر: چْبرم فصل
 یبٌذ نیتقغ: ؽؾن فصل -یببیببسار قبتیتحق

 ببسار

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

 فصل -یهؾتز یٍفبدار: ّفتن فصل
 فصل -هحصَل یاعتزاتض: ّؾتن
 غیتَس: دّن فصل -وتیق: ًْن

 فصل -جیتزٍ: بسدّنی فصل
: شدّنیع فصل -غبتیتبل: دٍاسدّن

 -فزٍػ تیزیهذ ٍ یؽخص فزٍػ
 ؼیپب ٍ کٌتزل: چْبردّن فصل

سازهان و هدیریت 

 بهداشت و درهان
)برنامه ریزی بهداشت و 

(درمان  

: دٍم فصل -هقذهِ: کنی فصل
 بب آى تفبٍت ٍ یشیر بزًبهِ هفَْم

 ٍ ّب ِیًظز: عَم فصل -یًگز ٌذُیآ
 -یشیر بزًبهِ اًَاع

 -درهبى ٍ بْذاؽت یشیر بزًبهِ: چْبرم فصل
 بدیبٌ یشیر بزًبهِ ٍ یبسعٌجیً: پٌجن فصل

 یزٍیً یشیر بزًبهِ: ؽؾن فصل -وبرعتبىیب
 یبْذاؽت یاًغبً

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

 -کیاعتزاتض یشیر بزًبهِ: ّفتن فصل
 -پزٍصُ یشیر بزًبهِ: ّؾتن فصل
 یبتیػول یشیر بزًبهِ: ًْن فصل

 در یهبل یشیر بزًبهِ: دّن فصل
 فصل -یبْذاؽت یّب غتنیع
 در یهقذار یّب رٍػ: بسدّنی

 فصل -یدرهبً یبْذاؽت یشیر بزًبهِ
 یخط یشیر بزًبم: دٍاسدّن

هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت

)مبانی و اصول اقتصاد 

 سالمت(

 اقتصبد بز یا هقذهِ: اٍل فصل
 ٍ ّب یضگیٍ: دٍم فصل -عالهت
 عالهت اقتصبد یاصل یّب هؾخصِ

 ٍ یطب یّب هزاقبت بىیه رابطِ: عَم فصل
 هزاقبت یبزا تقبضب: چْبرم فصل -یعالهت

 تقبضب ٍ ػزضِ: پٌجن فصل -یعالهت یّب
 یعالهت وِیب یبزا

 %05جاهع 

 هطالب اٍل
 پزٍصُ یاقتصبد یببیارسؽ: ؽؾن فصل

 یعالهت یّب

 بِ پزداخت یّب رٍػ: ّفتن فصل
 -یدرهبً خذهبت دٌّذگبى ارائِ
 تیزیهذ یّب هزاقبت: ّؾتن فصل

 ؽذُ

هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت
هذیزیت هبلی در هزاقبت )

اّویت هذیزیت هبلی در عبسهبى 
هزاقبت عالهت، صَرت ّبی هبلی 

 در عبسهبًْبی هزاقبت عالهت

تحلیل ّشیٌِ در عبسهبى ّبی هزاقبت عالهت، 
 عالهت، تبهیي هبلی هزاقبت

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

 یهَجَد تیزیهذ ٍ یهبل ٌتزلک
، قیوت عالهت هزاقبت یّب عبسهبى

گذاری خذهبت عالهت، فزایٌذ قیوت 
 گذاری

بَدجِ بب تبکیذ بز بخؼ عالهت، 
 در تیجوؼ بز یهبتٌ یشیر بَدجِ

 پزٍصُ لیتحل، عالهت هزاقبت ًظبم
 عالهت ًظبم در یا ِیعزهب یّب
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 (عالهت ٍ بیوبرعتبى

 

 زباى

 1-ایٌتر اکشي 

Developing-سطح  هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Develophng-سطح هتَسط 

 %05جاهع 

 اٍل هطالب

 3-ایٌتر اکشي

 تافل

Develophng- ِسطح پیشرفت 
ESM1-ESM2 
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 هرحله آزهون بهاره 5

 نام درس

 

 آزمون ششم

12/1/1402 

 ٪ اول(05 جامع )آزمون هفتم

1/2/1402 

 ٪ دوم(05 جامع)آزمون هشتم

15/2/1402 

 نهم آزمون

22/2/1402 

 آزمون دهم

20/2/1402 

 کلیات بهداشت

اصول خدمات )

 (بهداشتی

 %05جاهع 

 دٍم هطالب

تبریخچِ پشؽکی ٍ بْذاؽت، هفَْم تٌذرعتی ٍ 
 بیوبری، ًؾبًگزّبی بْذاؽتی

آهَسػ بْذاؽت ٍ ارتقبی عالهت،  بْذاؽت 
 خبًَادُ،  بْذاؽت هحیط ٍ حزفِ ای

 

بزًبهِ ّبی هببرسُ بب بیوبری ّب، ایوي عبسی ٍ ٍاکغیٌبعیَى،  
 بْذاؽت رٍاى، جٌبِ ّبی اقتصبدی بْذاؽت، بْذاؽت هذارط

پشؽک خبًَادُ، جوؼیت ؽٌبعی، ًظبم ارائِ هزاقبت ّبی بْذاؽتی، 
عیبعت بْذاؽتی ٍ بزًبهِ ریشی بْذاؽت، عطَح ارائِ خذهبت 

 بْذاؽتی در ؽبکِ بْذاؽت ٍ درهبى

 %055جامع  %155جاهع 

اصول و هبانی 

سازهان و 

 هدیریت

 ٪05جاهع 

 مطالب دوم

 ٍ هکاتب ی خچِیتار: دٍم فصل -: کلیاتاٍل فصل

 تیریهذ ٍ تیریهذ یّا ِیپا: سَم فصل -اّ ِیًظر

 یسیر برًاهِ یهباً: چْارم فصل -طیهح

: ّفتن فصل -یًَآٍر ٍ تیخالق: ششن فصل -یریگ نیتصو: پٌجن فصل

 ییایپَ گرٍُ،: ًْن فصل -یسازهاً رفتار: ّشتن فصل -یاًساً هٌابع تیریهذ

 -یسازهاً کٌترل: ازدّنی فصل -یرّبر: دّن فصل -ارتباطات ٍ یگرٍّ

 یطراح ٍ یسازهاًذّ یهباً: سدّنیس فصل -اتیعول تیریهذ: دٍازدّن فصل

 یسازهاً

 %155جاهع  %155جاهع 

سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

)مدیریت خدمات 

 بهداشتی(

 ٪05جاهع 

 مطالب دوم

 در یدرهبً یبْذاؽت یّب ًظبم: پٌجن فصل
 جْبى

 فصل -یدرهبً یبْذاؽت یّب ؽبکِ: ؽؾن فصل
: ؽبًشدّن فصل -تحَل ٍ زییتغ تیزیهذ: دّن

 بْذاؽت بخؼ در یهبل يیتبه

 تیزیهذ: ّجذّن فصل -بْذاؽت بخؼ در اصالحبت: ّفذّن فصل
 بحزاى تیزیهذ: غتنیب فصل -زیفزاگ تیفیک

 %155جاهع  %155جاهع 

سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

)مدیریت بیمارستان(   

 ٪05جاهع 

 مطالب دوم

بیوبرعتبًْب ٍ  -تبریخچِ، فصل دٍم -فصل اٍل
فزایٌذّبی هْن هزاقبت ّبی بْذاؽتی درهبًی، 

ّیئت  -عبسهبًذّی، فصل چْبرم -فصل عَم
هذیز ارؽذ اجزایی، فصل  -هذیزُ، فصل پٌجن

بخؼ  -بخؼ ّبی عزپبیی، فصل ّفتن -ؽؾن
 اٍرصاًظ

خذهبت  -خذهبت پؾتیببًی بیوبر، فصل چْبردّن -فصل عیشدّن
خذهبت پؾتیببًی  -ت ٍ تجْیشات، فصل پبًشدّنپؾتیببًی تبعیغب

بَدجِ بٌذی  -درآهذ سایی، فصل ّفذّن -فصل ؽبًشدُ -اداری
 فؼبلیت ّبی تجبری -بیوبرعتبى، فصل ّجذّن

ارتقبی کیفیت، فصل  -هذارک پشؽکی، فصل بیغتن -فصل ًَسدّن
 -، فصل بیغت ٍ عَمٍ ایوٌی بیوبر هذیزیت خطز -بیغت ٍ یکن

 %155جاهع  %155جاهع 
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کبدر  -ٍاحذ پذیزػ، فصل ًْن -فصل ّؾتن  
خذهبت پزعتبری، فصل  -پشؽکی، فصل دّن

خذهبت تؾخیصی درهبًی اصلی، فصل  -یبسدّن
 عبیز خذهبت تؾخیصی درهبًی -دٍاسدّن

اػتببربخؾی ٍ صذٍر هجَس،  -ل بیغت ٍ چْبرماخالق پشؽکی، فص
بزًبهِ ریشی،  -ببساریببی، فصل بیغت ٍ ؽؾن -فصل بیغت ٍ پٌجن

ًظبم هزاقیت بْذؽتی ٍ  -فصل بیغت ٍ ّفتن ٍ بیغت ٍ ّؾتن
 درهبى آهزیکب

سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

 (بیمه سالمت)

 ٪05جاهع 

 مطالب دوم

هزٍری بز -ًظبم ّبی بیوِ عالهتهزٍری بز 
چبلؼ ّبی ثببت بیوِ -بیوِ اجتوبػی عالهت

 -اجتوبػی عالهت
 -پیؾیٌِ تبریخی ًظبم ّبی بیوِ عالهت

عبسهبًذّی ٍ تبهیي هبلی ًظبم بیوِ اجتوبػی 
الگَّب ٍ ػولکزد ًظبم بیوِ اجتوبػی  -عالهت

 عالهت

اجتوبػی هؼیبرّبی تصوین گیزی در هَرد خذهبت در ًظبم ّبی بیوِ 
دارای بیوِ اجتوبػی  کؾَرّبی در ّوبغتگی ٍ رقببت -عالهت
تبهیي هبلی بز هبٌبی هبلیبت،  -بیوِ خصَصی عالهت -عالهت

 هزٍری بزًظبم بیوِ عالهت در ایزاى

 %155جاهع  %155جاهع 

سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

 (سالمت )نظام

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

: دٍم فصل -یببیببسار هفَْم: اٍل فصل
 یاعتزاتض طیهح: عَم فصل -یببیببسار یاعتزاتض

 -یببیببسار
: پٌجن فصل -ذاریخز رفتبر: چْبرم فصل

 یبٌذ نیتقغ: ؽؾن فصل -یببیببسار قبتیتحق
 ببسار

 -هحصَل یاعتزاتض: ّؾتن فصل -یهؾتز یٍفبدار: ّفتن فصل
 -غیتَس: دّن فصل -وتیق: ًْن فصل

: شدّنیع فصل -غبتیتبل: دٍاسدّن فصل -جیتزٍ: بسدّنی فصل
 ؼیپب ٍ کٌتزل: چْبردّن فصل -فزٍػ تیزیهذ ٍ یؽخص فزٍػ
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سازهان و 

هدیریت بهداشت 

 و درهان

)برنامه ریزی بهداشت 

(و درمان  

 %05جاهع 

 هطالب اٍل

 بزًبهِ هفَْم: دٍم فصل -هقذهِ: کنی فصل
: عَم فصل -یًگز ٌذُیآ بب آى تفبٍت ٍ یشیر

 -یشیر بزًبهِ اًَاع ٍ ّب ِیًظز
 -درهبى ٍ بْذاؽت یشیر بزًبهِ: چْبرم فصل

 بدیبٌ یشیر بزًبهِ ٍ یبسعٌجیً: پٌجن فصل
 یزٍیً یشیر بزًبهِ: ؽؾن فصل -وبرعتبىیب

 یبْذاؽت یاًغبً

 یشیر بزًبهِ: ّؾتن فصل -کیاعتزاتض یشیر بزًبهِ: ّفتن فصل
 -یبتیػول یشیر بزًبهِ: ًْن فصل -پزٍصُ

 فصل -یبْذاؽت یّب غتنیع در یهبل یشیر بزًبهِ: دّن فصل
 فصل -یدرهبً یبْذاؽت یشیر بزًبهِ در یهقذار یّب رٍػ: بسدّنی

 یخط یشیر بزًبم: دٍاسدّن
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هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت

)مبانی و اصول اقتصاد 

 سالمت(

 ٪05جاهع 

 مطالب دوم

 فصل -عالهت اقتصبد بز یهقذهْب: اٍل فصل
 اقتصبد یاصل یّب هؾخصِ ٍ ّب یضگیٍ: دٍم

 -عالهت
 ٍ یطب یّب هزاقبت بىیه رابطِ: عَم فصل

 یّب هزاقبت یبزا تقبضب: چْبرم فصل -یعالهت
 وِیب یبزا تقبضب ٍ ػزضِ: پٌجن فصل -یعالهت

 -یعالهت یّب پزٍصُ یاقتصبد یببیارسؽ: ؽؾن فصل
 -یدرهبً خذهبت دٌّذگبى ارائِ بِ پزداخت یّب رٍػ: ّفتن فصل

 ؽذُ تیزیهذ یّب هزاقبت: ّؾتن فصل
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 مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

 90630006396و  66090966-  66090966 -تهران

 96610610916- الهیجان

 

 

 یعالهت

هدیریت هالی و 

 اقتصاد بهداشت
هذیزیت هبلی در هزاقبت )

 (عالهت ٍ بیوبرعتبى

 %05جاهع 

 دٍم هطالب

اّویت هذیزیت هبلی در عبسهبى هزاقبت 
عالهت، صَرت ّبی هبلی در عبسهبًْبی 

 -هزاقبت عالهت
ّشیٌِ در عبسهبى ّبی هزاقبت عالهت، تحلیل 

 تبهیي هبلی هزاقبت عالهت،

، قیوت عالهت هزاقبت یّب عبسهبى یهَجَد تیزیهذ ٍ یهبل ٌتزلک
 -گذاری خذهبت عالهت، فزایٌذ قیوت گذاری

 در تیجوؼ بز یهبتٌ یشیر بَدجِبَدجِ بب تبکیذ بز بخؼ عالهت، 
 عالهت ًظبم در یا ِیعزهب یّب پزٍصُ لیتحل، عالهت هزاقبت ًظبم
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 زباى

 

 %05جاهع 

 دٍم هطالب

 

 1-ایٌتر اکشي

Developingسطح هقذهاتی 

 2-ایٌتر اکشي

Developing سطح هتَسط 

 ،تافل  3-ایٌتر اکشي

Developingِسطح پیشرفت 

ESM1  ـESM2 
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