 10مرحله آزمون

رشته آهوزش بهداشت
ارشد 98

یادآوری :آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.
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 4هرحله آزهوى پاییس و زهستاى

نام درس

آهوزش بهداشت
(تکنولوشی)

آزهوى اول

آزهوى دوم

(%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

99/99/9

99/09/9

فصل اٍل :تکٌَلَصی
آهَسضی Instructional
technology

فصل دوم:

آزهوى سوم
99/00/4

آزهوى چهارم

آزهوى پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

99/01/2

99/01/13

فصل چهار :رسانه های آموزشی
ارتباط در آموزش  -فصل سوم :مواد وسایل آموزشی

جامع %05
(اول مطالب)

غیر نورتاب -فصل پنجم :رسانه
های آموزشی نورتاب ساکن

فصل ششم :رسانه های
آموزشی نورتاب متحرک -فصل
هفتم :عکاسی -فصل هشتم:
تجهیسات شنیداری -فصل نهم:
رسانه های آموزشی و یادگیری

آهوزش بهداشت
( برناهه ریسی درسی )

فصل اٍل؛ کاربزد بزًاهِریشی در
آهَسش -فصل دٍم؛ بزًاهِ
درسی Error! Bookmark
not defined.
پارک جلذ اٍل
فصل اٍل :اصَل اپیذهیَلَصی

بهداشت عووهی

(پارک)

جاهعه شناسی
(

آناتومی جامعه،

فصل دٍم :رٍضْای ّوِگیزی
ضٌاختی
فصل سَم :اپیذهیَلَصی تجزبی
فصل چْارم :اپیذهیَلَصی
بیواریّای عفًَی ٍ هبارسُ با
بیواریّا

فصل سَم؛ ًیاسّای آهَسضی-فصل چْارم؛ ّذفْای
آهَسضی ٍ پزٍرضی

جامع %05
(اول مطالب)

فصل پٌجن؛ هحتَا -فصل ضص؛
رٍضْای تذریس

پارک جلذ دٍم
فصل اٍل :اًساى ٍ پشضکی بِ سَی بْذاضت بزای ّوِ
فصل دٍم :هفَْم تٌذرستی ٍ بیواری
فصل سَم :علَم اجتواعی ٍ پشضکی
فصل چْارم :اًتقال اطالعات ٍ آهَسش بْذاضت

جامع %05
(اول مطالب)

فصل پٌجن :بزًاهِریشی ٍ هذیزیت بْذاضت

پارک جلذ سَم
حطزُ ضٌاسی پشضکی-بْذاضت
خاًَادُ-صًتیک تٌذرستی -بْذاضت-
بْذاضت حزفِ ای-بْذاضت رٍاًی

فصل ضطن :خذهات بْذاضتی جاهعِ
فصل ّفتن :بْذاضت بیيالولل

چْارچَب ًگزش ٍ تعزیف
جاهعِضٌاسیً -یاس ٍ ًقص آى در

مقدمه ای بر جامعه

جاهعِ ٍ رفتار اجتواعی -رٍابط

شناسی کاربردی)

اجتواعی بِ عٌَاى ّستِ جاهعِ-
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غزیشُ بِ عٌَاى علت رفتارّای هطابِ در جاهعِ-
گزٍّْای اجتواعی

جامع %05
(اول مطالب)

ٌّجارّای اجتواعی -ارسضْای
اجتواعی -فزٌّگ

فصل ّفتن هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی-
فصل ّطتن؛ ارسضیابی-فصل ًْن؛
طزح بزًاهِ درسی ٍ طزح درس
پارک جلذ چْارم
بیواری ّای ٍاگیزدار ضایع -عفًَت
ّای تٌفسی -عفًَت ّای رٍدُ
ای -بیواری ّای هٌتقلِ بِ ٍسیلِ
بٌذپایاى -بیواری هطتزک اًساى ٍ
جاًَراى -بیواری ّای هٌتقلِ اس راُ
پَست ٍ سطَح پَستی -بیواری
ّای هٌتقلِ اس راُ آهیشش جٌسی-
بیواری ّای هشهي غیزٍاگیز

اجتواعی ضذى یا جاهعِ پذیزی-
هَقعیتً ،قص ٍ پایگاُ
اجتواعی-قطزبٌذی ٍ ًابزابزی
اجتواعیٌّ-جارآٍری

ضٌاسی

جاهعه شناسی

فصل اٍل :جاهعِضٌاسی جاهعِ-
ضٌاسی ًظزی-فصل دٍم :هبادی

( نظریه های جامعه

ًظزیِّای عوذُ جاهعِضٌاسی-

شناسی)

فصل سَمً :ظزیِ کارکزدگزایی
ساختی

فصل چْارم :اًذیطِ رابزت کیوزتي Error! Bookmark
not defined.فصل پٌجن :اصَل ٍ هباًی ًظزیِ جاهعِ-
ضٌاختی -فصل ضطنً :ظزیِ تقابل -فصل ّفتن :گفت ٍ
گَیی با رًذال کالیٌش

جامع %05
(اول مطالب)

روانشناسی هیلگارد :فصل اول ماهیت

رواى شناسی

روانشناسی و فصل دوم مبانی زیست

روانشناسی هیلگارد  :فصل  0ادراک و فصل  6هوشیاری وفصل 7

شناسی روانشناسی و فصل سوم رشد روانی

یادگیری و شرطی سازی و فصل  8حافظه و فصل  9زبان و اندیشه

جامع %05
(اول مطالب)

و فصل چهارم فرایندهای حسی

فصل چْاردّنً :ظزیِ هبادلِ-
فصل ّطتنً :ظزیِ اًتقادی -فصل
فصل پاًشدّن :بعذ اس ًَگزایی-
ًْنً :ظزیِ ساختگزایی-فصل دّن:
فصل ضاًشدّنً :ظزیِ
جاهعِضٌاسی هارکس -فصل یاسدّن:
ساختیابی -فصل ّفذّنً :ظزیِ
هعزفی ٍ ًقذ ًظزیِ «دٍلت ٍ اًقالب
اًتخاب اجتواعی -فصل ّجذّن:
اجتواعی» -فصل دٍاسدّن :گفت ٍ گَ
گفت ٍ گَ با جیوش کلوي -فصل
با ایواًَئل ٍالزستایي یکی اس جاهعِ
ًَسدّنً :ظزیِ بزچسبشًی -فصل
ضٌاساى اهزیکایی -فصل سیشدّن:
بیستنً :ظزیِ کٌص -فصل
ًظزیِ کٌص هتقابل ًوادی
بیست ٍ یکنً :ظزیِ باسی
روانشناسی هیلگارد :فصل 04

روانشناسی هیلگارد :فصل  01انگیسه های

روانشناسی نابه هنجاری و فصل 05

بنیادی و فصل  00هیجان و فصل  01تفاوت

روشهای درمان و فصل  06شناخت

های فردی و فصل  02شخصیت و فصل 03

اجتماعی و فصل  07تعامل اجتماعی و

فشار روانی  ،سالمت و مقابله با فشار

نفور اجتماعی پیوست  :روشهای آماری
و انذازه گیری

زباى

ایٌتز اکطي1-
-Developingسطح هقذهاتی
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ایٌتز اکطي2-
-Developingسطح هتَسط

جامع %05
(اول مطالب)

اینتر اکشن3-
تافل
 -Develophngسطح پیشرفته

ESM0-ESM1

 4هرحله آزهوى بهار و تابستاى

نام درس

آزهون ششن

آزهون هفتن( جاهع  ٪05اول)

آزهون هشتن(جاهع  ٪05دوم)

آزهون نهن

آزهون دهن

98/0/12

98/1/02

98/2/09

98/2/13

98/3/9

فصل چهار :رسانه های آموزشی غیر نورتاب -فصل پنجم:
آهوزش بهداشت

جامع %05
(دوم مطلب)

آهوزش بهداشت

جامع %05
(دوم مطلب)

(تکنولوشی)

فصل اٍل :تکٌَلَصی آهَسضیInstructional technology

رسانه های آموزشی نورتاب ساکن

فصل دوم:

فصل ششم :رسانه های آموزشی نورتاب متحرک -فصل هفتم:

ارتباط در آموزش  -فصل سوم :مواد وسایل آموزشی

عکاسی -فصل هشتم :تجهیسات شنیداری -فصل نهم :رسانه

جامع % 055

جامع % 055

های آموزشی و یادگیری

( برناهه ریسی درسی )

فصل اٍل؛ کاربزد بزًاهِریشی در آهَسش -فصل دٍم؛ بزًاهِ
درسیError! Bookmark not defined.
فصل سَم؛ ًیاسّای آهَسضی-فصل چْارم؛ ّذفْای آهَسضی ٍ
پزٍرضی

فصل پٌجن؛ هحتَا -فصل ضص؛ رٍضْای تذریس
فصل ّفتن هَاد ٍ ٍسایل آهَسضی-فصل ّطتن؛ ارسضیابی-فصل ًْن؛
طزح بزًاهِ درسی ٍ طزح درس

جامع % 055

جامع % 055

پارک جلذ اٍل
فصل اٍل :اصَل اپیذهیَلَصی-فصل دٍم :رٍضْای ّوِگیزی
ضٌاختی-فصل سَم :اپیذهیَلَصی تجزبی-فصل چْارم:
اپیذهیَلَصی بیواریّای عفًَی ٍ هبارسُ با بیواریّا

بهداشت عمومی
(پارک)

جامع %05
(دوم مطلب)

پارک جلذ دٍم
فصل اٍل :اًساى ٍ پشضکی بِ سَی بْذاضت بزای ّوِ-فصل دٍم:
هفَْم تٌذرستی ٍ بیواری-فصل سَم :علَم اجتواعی ٍ پشضکی-

فصل چْارم :اًتقال اطالعات ٍ آهَسش بْذاضت-فصل پٌجن:
بزًاهِریشی ٍ هذیزیت بْذاضت-فصل ضطن :خذهات بْذاضتی

پارک جلذ سَم
حطزُ ضٌاسی پشضکی-بْذاضت خاًَادُ-صًتیک تٌذرستی-
بْذاضت-بْذاضت حزفِ ای-بْذاضت رٍاًی
پارک جلذ چْارم
بیواری ّای ٍاگیزدار ضایع -عفًَت ّای تٌفسی -عفًَت ّای رٍدُ

جامع % 055

جامع % 055

ای -بیواری ّای هٌتقلِ بِ ٍسیلِ بٌذپایاى -بیواری هطتزک اًساى ٍ
جاًَراى -بیواری ّای هٌتقلِ اس راُ پَست ٍ سطَح پَستی -بیواری
ّای هٌتقلِ اس راُ آهیشش جٌسی -بیواری ّای هشهي غیزٍاگیز

جاهعِ-فصل ّفتن :بْذاضت بیيالولل
جاهعه شناسی
(

آناتومی جامعه ،مقدمه

چْارچَب ًگزش ٍ تعزیف جاهعِضٌاسیً -یاس ٍ ًقص آى در
جامع %05
(دوم مطلب)

ای بر جامعه شناسی
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ٌّجارّای اجتواعی -ارسضْای اجتواعی -فزٌّگ-

جاهعِ ٍ رفتار اجتواعی -رٍابط اجتواعی بِ عٌَاى ّستِ جاهعِ-

اجتواعی ضذى یا جاهعِ پذیزی-هَقعیتً ،قص ٍ پایگاُ

ضٌاسی-

اجتواعی-قطزبٌذی ٍ ًابزابزی اجتواعیٌّ-جارآٍری

جامع % 055

جامع % 055

غزیشُ بِ عٌَاى علت رفتارّای هطابِ در جاهعِ -گزٍّْای

کاربردی)

اجتواعی

فصل اٍل :جاهعِضٌاسی جاهعِضٌاسی ًظزی-فصل دٍم :هبادی
ًظزیِّای عوذُ جاهعِضٌاسی-فصل سَمً :ظزیِ کارکزدگزایی

جاهعه شناسی

ساختی

( نظریه های جامعه

فصل چْارم :اًذیطِ رابزت کیوزتي Error! Bookmark not
defined.فصل پٌجن :اصَل ٍ هباًی ًظزیِ جاهعِضٌاختی -فصل
ضطنً :ظزیِ تقابل -فصل ّفتن :گفت ٍ گَیی با رًذال کالیٌش

شناسی)

فصل ّطتنً :ظزیِ اًتقادی -فصل ًْنً :ظزیِ ساختگزایی-فصل
دّن :جاهعِضٌاسی هارکس -فصل یاسدّن :هعزفی ٍ ًقذ ًظزیِ
«دٍلت ٍ اًقالب اجتواعی» -فصل دٍاسدّن :گفت ٍ گَ با
ایواًَئل ٍالزستایي یکی اس جاهعِ ضٌاساى اهزیکایی -فصل
سیشدّنً :ظزیِ کٌص هتقابل ًوادی
فصل چْاردّنً :ظزیِ هبادلِ -فصل پاًشدّن :بعذ اس ًَگزایی-
فصل ضاًشدّنً :ظزیِ ساختیابی -فصل ّفذّنً :ظزیِ اًتخاب
اجتواعی -فصل ّجذّن :گفت ٍ گَ با جیوش کلوي -فصل
ًَسدّنً :ظزیِ بزچسبشًی -فصل بیستنً :ظزیِ کٌص -فصل
بیست ٍ یکنً :ظزیِ باسی

جامع % 055

جامع % 055

روانشناسی هیلگارد :فصل  01انگیسه های بنیادی و فصل  00هیجان و فصل
روانشناسی هیلگارد :فصل اول ماهیت روانشناسی و فصل دوم مبانی زیست

روان شناسی

جامع %05
(دوم مطلب)

زبان

جامع %05
(دوم مطلب)

شناسی روانشناسی و فصل سوم رشد روانی و فصل چهارم فرایندهای حسی ،
روانشناسی هیلگارد  :فصل  0ادراک و فصل  6هوشیاری وفصل  7یادگیری و
شرطی سازی و فصل  8حافظه و فصل  9زبان و اندیشه

 01تفاوت های فردی و فصل  02شخصیت و فصل  03فشار روانی  ،سالمت و
مقابله با فشار ،روانشناسی هیلگارد :فصل  04روانشناسی نابه هنجاری و

جامع % 055

جامع % 055

فصل  05روشهای درمان و فصل  06شناخت اجتماعی و فصل  07تعامل
اجتماعی و نفور اجتماعی پیوست  :روشهای آماری و انذازه گیری

اینتر اکشن0-
Developingسطح مقدماتی
اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

اینتر اکشن، 3-تافل
Developingسطح پیشرفته
 ESM0ـ ESM1

مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:
تْزاى99372223756 ٍ 66992938 - 66992961 -
رضت91333338992-
www.nokhbegaan.com

الّیجاى91342342543-

جامع % 055

جامع % 055

