 10مرحله آزمون
رشته هجووعه پرستاری

ارشد 98
 3 +مرحله آزمون رایگان

یادآوری :آزمون های آزمایشی نخبگان به صورت حضوری و غیرحضوری برگسار می گردد.
www.nokhbegaan.com

آزهوى های تابستانی رایگاى (هطالعه  45درصد از دروس اصلی)
نام درس

داخلی جراحی

کودکاى

زباى

www.nokhbegaan.com

آزمون اول

آزمون دوم

آزمون سوم

(%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

(جامع  %25اول)

79/52/52

79/52/52

79/59/32

گَارش  ،کثذ ٍ هجاری صفزاٍی ٍ غذد  ،ارتَپذی ٍ

هفاّین  ،آب ٍ الکتزٍلیت  ،اتاق عول  ،پَست ٍ سَختگی  ،ضَک

جاهع %05

رٍهاتَلَصی

 ،سزطاى

اٍل هطالة

فصل  ، 1چطن اًذاس هزاقثت پزستاری اس کَدکاى تا

اس فصل  6تا آخز فصل اٍل اس تخص دٍم  ،فصل  : 6هطکالت
تْذاضتی اٍایل خزدسالی ،فصل اٍل اس تخص دٍم ًَ :ساد پز خطز ٍ

جاهع %05

خاًَادُ

اٍل هطالة

ایٌتز اکطي1-

ایٌتز اکطي2-

جاهع %05

-Developingسطح هقذهاتی

-Developingسطح هتَسط

اٍل هطالة

فصل  ، 0ارتقای سالهت کَدک خزدسال ٍ خاًَادُ

 4هرحله آزهوى پاییس و زهستاى

نام درس

آزهوى اول (%52اول مطالب)
99/59/9

داخلی جراحی

کودکاى

آزهوى دوم
(%52دوم مطالب)
99/05/9

آزهوى سوم
99/00/4

آزهوى چهارم

آزهوى پنجن

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

99/01/2

99/01/13
 ٍCCUدیالیش  ،کلیِ ٍ هجاری ادرار ،

گَارش  ،کثذ ٍ هجاری صفزاٍی ٍ غذد ،

هفاّین  ،آب ٍ الکتزٍلیت  ،اتاق عول  ،پَست ٍ

جاهع %05

ارتَپذی ٍ رٍهاتَلَصی

سَختگی  ،ضَک  ،سزطاى

اٍل هطالة

فصل  ، 1چطن اًذاس هزاقثت پزستاری اس کَدکاى

اس فصل  6تا آخز فصل اٍل اس تخص دٍم  ،فصل : 6

تا فصل  ، 0ارتقای سالهت کَدک خزدسال ٍ

هطکالت تْذاضتی اٍایل خزدسالی ،فصل اٍل اس تخص

جاهع %05

خاًَادُ

دٍم ًَ :ساد پز خطز ٍ خاًَادُ

اٍل هطالة

آًاتَهی فیشیَلَصی قاعذگی ـ رٍضْای پیطگیزی

حاهلگی ( تغییزات ـ تطخیص ـ حاهلگی ٍ تیواریْا ـ دیاتت

جاهع %05

سایواى ـ درٍُ ًفاس ضیزدّی ( سزطاى تافت پستاى ـ

اس تارداری ـ لقاح ـ سهاى تخوکگذاری

) عَارض هزاقثتْا ـ رٍضْای تطخیص ـ حاهلگلی پزخطز

اٍل هطالة

هزاقثتْای هَارد هٌع ضیزدّی هقایسِ ضیز خطک ٍ ضیز

قلة ٍ عزٍق  ،خَى  ،تٌفس ENT

عفًَی
فصل دٍم اس تخص دٍم تا آخز فصل  ، 0فصل دٍم اس
تخص دٍم  :هزاقثت خاًَادُ هحَر اس کَدک طی
تیواری ٍ تستزی ضذى  ،فصل سَم اس تخص دٍم :
کَدک در احتشار
سایواى ( اصطالحات ـ ٍسال کوک سایواى ـ هزاحل

هادر نوزاد

هادر )
بهداشت جاهعه

تَلیذ هثل ٍ تیواریْای پستاى  ،اعصاب ٍ

فصل ضطن تا آخز ًْن اس تخص دٍم ،
اختالالت ضٌاختی ٍ حسی  ،فصل
اختالالت تٌفسی
اقذاهات ( اقذاهات تالفاصلِ پس اس سایواى
ـ رفلکسّای طثیعی ـ تطخیص ًَساد تزم ٍ
ًارس )

تاریخچِ ٍ هفَْم تْذاضت  ،پیطگیزی  ،ایوي

ضاخصّای تْذاضتی  ،ضثکِ ّای تْذاضتی درهاًی در

جاهع %05

خاًَادُ هزاحل سًذگی خاًَادُ  ،پزستاری تْذاضت

تغذیِ کَدک  ،رضذ ٍ تکاهل  ،جاهعِ ،

ساسی ٍ ٍاکسیٌاسیَى

ایزاى  ،آهَسش تْذاضت ـ تٌظین خاًَادُ

اٍل هطالة

جاهعِ ٍ خاًَادُّای آسیةپذیز ـثاسدیذ هٌشل

تْذاضت آب

تاریخچِ رٍاىپزستاری  ،رٍاًپشضکی  ،تْذاضت
رٍاًی ً ،قص رٍاىپزستاری در تْذاضت رٍاى ٍ
فزایٌذ رٍاىپزستاری  ،هفَْم خَد ٍ خَدپٌذاری ،
رواى پرستاری

ارتثاط درهاًی ٍ کارتزد آى در رٍاىپزستاری ،
علل ٍ عَاهل هَثز در تیواریْای رٍاًی ً ،قص

تٌیذگی  ،ساسگاری ٍ هذاخالت پزستاری  ،تحزاى ٍ
هذاخلِ در آى ً ،طاًِضٌاسی در اختالالت رٍاًی ،
اسکیشٍفزًی ٍ هزاقثتْای پزستاری

جاهع %05

اختالالت خلقی  ،اختالالت رٍاىتٌی  ،فَریتْای

اٍل هطالة

رٍاًپشضکی  ،اختالالت جٌسی

اختالالت ضثِ جٌسی  ،اختالالت تجشیِای
 ،اختالالت ضخصیتی  ،اختالالت ٍاتستگی
ٍ سَء هصزف

هذّة در پیطگیزی ٍ درهاى اختالالت رٍاًی .
زباى

ایٌتز اکطي1-

ایٌتز اکطي2-

جاهع  %05اٍل

ایٌتز اکطي، 3-تافل

Developingسطح هقذهاتی

 Developingسطح هتَسط

هطالة

Developingسطح پیطزفتِ

www.nokhbegaan.com

 ESM1ـ ESM2

 4هرحله آزهوى بهار و تابستاى

نام درس

آزمون ششم

آزمون هفتم( جامع  ٪05اول)

آزمون هشتم(جامع  ٪05دوم)

آزمون نهم

آزمون دهم

98/0/12

98/1/02

98/2/05

98/2/13

98/3/9

جاهع %05

گَارش  ،کثذ ٍ هجاری صفزاٍی ٍ غذد  ،ارتَپذی ٍ رٍهاتَلَصی

 ٍ CCUدیالیش  ،کلیِ ٍ هجاری ادرار  ،تَلیذ هثل ٍ تیواریْای پستاى  ،اعصاب ٍ

جامع % 011

دٍم هطالة

هفاّین  ،آب ٍ الکتزٍلیت  ،اتاق عول  ،پَست ٍ سَختگی  ،ضَک  ،سزطاى

عفًَی

فصل  ، 1چطن اًذاس هزاقثت پزستاری اس کَدکاى تا فصل  ، 0ارتقای سالهت کَدک

فصل دٍم اس تخص دٍم تا آخز فصل  ، 0فصل دٍم اس تخص دٍم  :هزاقثت

خزدسال ٍ خاًَادُ

خاًَادُ هحَر اس کَدک طی تیواری ٍ تستزی ضذى  ،فصل سَم اس تخص دٍم

اس فصل  6تا آخز فصل اٍل اس تخص دٍم  ،فصل  : 6هطکالت تْذاضتی اٍایل خزدسالی،

 :کَدک در احتشار

قلة ٍ عزٍق  ،خَى  ،تٌفس ENT
داخلی جراحی

کودکاى

جاهع %05
دٍم هطالة

فصل اٍل اس تخص دٍم ًَ :ساد پز خطز ٍ خاًَادُ

آًاتَهی فیشیَلَصی قاعذگی ـ رٍضْای پیطگیزی اس تارداری ـ لقاح ـ سهاى
هادر نوزاد

جاهع %05

تخوکگذاری

دٍم هطالة

حاهلگی ( تغییزات ـ تطخیص ـ حاهلگی ٍ تیواریْا ـ دیاتت ) عَارض هزاقثتْا ـ
رٍضْای تطخیص ـ حاهلگلی پزخطز

بهداشت جاهعه

جاهع %05
دٍم هطالة

رواى پرستاری

جاهع %05
دٍم هطالة

اختالالت تٌفسی

سایواى ( اصطالحات ـ ٍسال کوک سایواى ـ هزاحل سایواى ـ درٍُ
ًفاس ضیزدّی ( سزطاى تافت پستاى ـ هزاقثتْای هَارد هٌع ضیزدّی
هقایسِ ضیز خطک ٍ ضیز هادر )
تطخیص ًَساد تزم ٍ ًارس )

پیطگیزی ضاخصّای تْذاضتی  ،ضثکِ ّای تْذاضتی درهاًی در ایزاى  ،آهَسش

خاًَادُّای آسیةپذیز ـبازدید منسل

تْذاضت ـ تٌظین خاًَادُ

تغذیِ کَدک  ،رضذ ٍ تکاهل  ،جاهعِ  ،تْذاضت آب

جامع % 011

جامع % 011

اختالالت خلقی  ،اختالالت رٍاىتٌی  ،فَریتْای رٍاًپشضکی ،

تْذاضت رٍاى ٍ فزایٌذ رٍاىپزستاری  ،هفَْم خَد ٍ خَدپٌذاری  ،ارتثاط درهاًی

اختالالت جٌسی

ٍ کارتزد آى در رٍاىپزستاری  ،علل ٍ عَاهل هَثز در تیواریْای رٍاًی ً ،قص

اختالالت ضثِ جٌسی  ،اختالالت تجشیِای  ،اختالالت ضخصیتی ،

هذّة در پیطگیزی ٍ درهاى اختالالت رٍاًی .

اختالالت ٍاتستگی ٍ سَء هصزف

www.nokhbegaan.com

جامع % 011

جامع % 011

اقذاهات ( اقذاهات تالفاصلِ پس اس سایواى ـ رفلکسّای طثیعی ـ

تاریخچِ ٍ هفَْم تْذاضت  ،ایوي ساسی ٍ ٍاکسیٌاسیَى

تٌیذگی  ،ساسگاری ٍ هذاخالت پزستاری  ،تحزاى ٍ هذاخلِ در آى ً ،طاًِضٌاسی

جامع % 011

فصل ضطن تا آخز ًْن اس تخص دٍم  ،اختالالت ضٌاختی ٍ حسی  ،فصل

خاًَادُ هزاحل سًذگی خاًَادُ  ،پزستاری تْذاضت جاهعِ ٍ

تاریخچِ رٍاىپزستاری  ،رٍاًپشضکی  ،تْذاضت رٍاًی ً ،قص رٍاىپزستاری در

جامع % 011

جامع % 011

جامع % 011

جامع % 011

در اختالالت رٍاًی  ،اسکیشٍفزًی ٍ هزاقثتْای پزستاری
زباى

جاهع %05
دٍم هطالة

اینتر اکشن0-
Developingسطح مقدماتی
اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

اینتر اکشن، 3-تافل
Developingسطح پیشرفته
 ESM1ـ ESM2

مرکس تخصصی خذمات آموزشی نخبگان:
تهران90630006396 - 66090966 – 66090966 -
رشت96666666990-

www.nokhbegaan.com

الهیجان 96610610916-

جامع % 011

جامع % 011

