 7مرحله آزمون کاردانی به کارشناسی رشته هاهایی 98

نام درس

آزمون اول (%52اول مطالب)

آزمون دوم (%52دوم مطالب)

آزمون سوم

آزمون چهارم (%52سوم مطالب)

آزمون پنجم (%52چهارم مطالب)

آزمون ششم

آزمون هفتم

99/9/9

99/01/9

99/00/2

99/05/3

99/05/52

99/0/53

99/5/03

فصل  27جلَگیری از حاهلگی ،فصل
 28ػقین ظازی ،فصل  35اختالالت
ّایپرتٌعیَ ،فصل  34خًَریسیْای
زایواًی ٍ هاهایی ،فصل  33لیثرپرُ ترم،
فصل  32حاهلگی پعت ترم ،فصل 33
اختالالت رؼذ جٌیي ،فصل 34
چٌذقلَیی فصل  35هالحظات ػوَهی ٍ
ارزیاتی هادر فصل  36هراقثتْای ٍیصُ ٍ
ترٍها

خبٔغ %111

فظُ : 1ثبرداری سایٕبٖ در دیذ ٚعیغ  ،فظُ:2آ٘ب تٔٛی ٔبدر ،
فظُ  :21فیشیِٛٛصیه ِیجز فظُِ :22یجز طجیؼی

فظُ٘ : 3بٙٞدبریٟبی تٙبعّی ادراری ٔبدرسادی،
فظُ  :13ص٘تیىفظُ  : :14تشخیض پز٘ ٜبتبَ فظُ

فظُ ِ :23یجز غیز طجیؼی فظُ  :24ثزرعی ٍٙٞبْ

فظُ: 6اختالالت خفت  ،فظُ: 7أجیٛص٘ش  ٚتىبُٔ

 :15اختالالت خٙیٙیفظُ  :16درٔبٖ خٙیٙی فظُ :17

سایٕبٖ فظُ  :25آ ٘بِضسی  ٚثیٟٛشی در سایٕبٖ

ببرداری

ٔٛرفِٛٛصیه خٙیٗ فظُٔ :8شبٚر ٜلجُ اس حبٍّٔی فظُ :9

رٚشٟبی ثزرعی چٙیٙفظُ  :18عمط فظُ :19

فظُ  :26اِمب  ٚتمٛیت ِیجز فظُ  :27سایٕبٖ

زایمبن

ٔزالجتٟبی پز٘ ٜبتبَ ،فظُ  :11تظٛیز ثزداری اس خٙیٗ فظُ :11

حبٍّٔی خبرج رحٕی فظُ  :21ثیٕبریٟبی

ٔبیغ آٔٙیٛتیه فظُ  :12تزاتٛصی تزاتٛصٟ٘ب ػٛأُ عتٛ

تزفٛثالعتیه حبٍّٔی

فظُ:4فیشیِٛٛصی ٔبدر  ،فظُ  :5الٌ٘ ٝشیٙی  ٚتىبُٔ خفت

جاهغ %45
اٍل هطالة

ٚاصیٙبَ فظُ  :28سایٕبٖ ثزیح فظُ  :29سایٕبٖ

فصل ًَ 923زاد ،فصل  22تیواریْا ٍ آظیة ّای
ًَزاداى ترم ،فصل ًَ 23زاد پرُ ترم ،فصل 24
هردُ زایی ،فصل ً 25فاض ،فصل  26ػَارض
ًفاض

ٚاصیٙبَ اثشاری فظُ  :31عشاریٗ ٞ ٚیغتزوتٔٛی
ٍٙٞتٓ سایٕبٖ فظُ  :31عشاریٗ لجّی

٘ٛوغیه
ثیٕبری ٞبی خٛشخیٓ دعتٍب ٜتٙبعّی س٘بٖ (خ٘ٛزیشی
بیمبری

عبختٕبٖ دعتٍب ٜتٙبعّی سٖ ،فیشیِٛٛصی تِٛیذٔثُ ،عیىُ

غیزطجیؼی) ،ثیٕبری ٞبی خٛشخیٓ پغتبٖ،

زنبن

لبػذٌی ،ثّٛؽ

ٞیغتزوتٔٛی ،اختالالت ٔدبری ادراری تحتب٘ی ٚ
پزٚالپظ

جامع %05
اول مطالب

آٔٛٙر ،ٜاختالالت ا٘ذٚوزیٗ ،آ٘ذٔٚتزیٛس ،ثیٕبری

فیجزٚئیذٞبی رحٕی ،یبئغٍی ،درد ،ػف٘ٛتٞبی

ٞبی داخُ اپیتّیٔٛی

دعتٍب ٜتٙبعّی٘ ،بثبرٚری ،وبرعیْٛٙ

خبٔغ

خبٔغ %111

فظُ د :ْٚتٙظیٓ خب٘ٛادٜ
(ا٘ٛاع لزص ٞب -لزص پزٚصعتز٘ٚی خٛراوی
پیشٍیزی اس ثبرداری دٚراٖ شیزدٞی

بُذاشت ي
تغذیٍ مادر
ي کًدک

فظُ أ :َٚف ْٟٛعالٔتی ،ثیٕبری ،ثٟذاشت

 -)Progstagen- only pills (popsوٙتزاعپتیٛ

(عالٔتی (ٔ -)Healthف ْٟٛثٟشیغتی -شبخض ویفیت

پزٚصعتیٙی تشریمی -آٔپ َٛتزویجی عیىّٛفٓ-

س٘ذٌی خغٕی (ٔ -)PQLIف ْٟٛثیٕبریٔ -ف ْٟٛثٟذاشت-

ایٕپّٙت ٞبی حبٚی پزٚصعتیٗ (عیغتٓ ٘ٛرپال٘ت)-

خذٔبت ثٟذاشتی اِٚی ٝیب  -PHCاخشاء  PHCػجبرتٙذ اس-

خٛدداری دٚر ٜای (ریتٕیه) Natural Fawily

ثٟذاشت ٔبدر  ٚوٛدن یب MCH (Mother and Child

 -planning or periodic NFPلزص

 -)Healthثٟذاشت اسدٚاجٔ -ف ْٟٛثٟشیغتی ( Concept

ِٛ٘ٚٛرخغتز -َٚلزصٞبی تزویجی -رٚػ پیشٍیزی

ٔ -)of Wellbeingف٘ ْٟٛبتٛا٘ی -آٔٛسػ ثٟذاشت)

اٚرصا٘ظ اس ثبرداری( Emergency

فظُ ع :ْٛثّٛؽ ،رشذ  ٚتىبُٔ ،شیزدٞی
(ثّٛؽ در پغزأٖ -زاحُ ٕ٘ ٚ ٛتىبُٔ -ثّٛؽ در
جاهغ %45
اٍل هطالة

فظُ چٟبرْ :سیح حیبتی٘ ،فبط

دختزاٖ -تغذیٛ٘ ٝخٛاٖ -ثز٘بٌٔ ٝغتزػ ایٕٗ

(٘شبٍ٘ز ٞبی ٔزالجت ثٟذاشتی ٔبدر  ٚوٛدن-

عبسی -ا٘ٛاع ایٕٙی -تغذی ٝثب شیز ٔبدرٔ -شىالت

تؼزیف رشذ -تؼزیف تىبُٔ

شیز دٞی در س٘بٖ -تغذی ٝتىٕیّی -رشذ ٚتىبُٔ

 -Developmentسیح حیبتی -ثٟذاشت

وٛدن)

ٔبدر ٛ٘ ٚساد)

خبٔغ

خبٔغ %111

-Contraception) moring after pill
ٔتذٞبی ( Barrierعذ وٙٙذ -)ٜػمیٓ عبسی)

فصل ايلٔ :الحظبت ػٕٔٛی  ٚارسیبثی ٔبدر -فصل ديم:
داخلی
جراحی

فصل دَم :اختالالت وجذ  ٚویغ ٝطفزا ٚ

فصل ششم :اختالالت ریٛی -فصل َفتم:

ٔزالجت ٞبی ٚیض ٚ ٜتزٔٚب -فصل سًم :چبلی -فصل

اختالالت تزٔٚجٛآٔجِٛیه -فصل َشتم :اختالالت

چُارم :اختالالت لّجی  ٚػزٚلی -فصل پىجمٞ :یپزتب٘غیٖٛ

وّیٔ ٚ ٝدبری ادراری -فصل وُم :اختالالت

ٔشٔٗ

دعتٍبٌٛ ٜارػ

خبٔغ %51
أ َٚطبِت

پب٘ىزاط -فصل یازدَم :اختالالت
ٕٞبتِٛٛصیه -فصل ديازدَم :دیبثت لٙذی-
فصل سیزدَم :اختالالت ا٘ذٚوزیٗ

فصل چُاردَم :ثیٕبریٟبی ثبفت ٕٞجٙذ-
فصل پاوزدَم :اختالالت ٘ٛرِٛٚصیه-
فصل شاوزدَم :اختالالت رٚاٖ پششىی-
فصل َفذَم :اختالالت پٛعتی -فصل
َجذَم :ثیٕبریٟبی ٘ئٛپالعتیه -فصل

خبٔغ

خبٔغ %111

وًزدَم :ثیٕبریٟبی ػف٘ٛی -فصل بیستم:
ثیٕبریٟبی آٔیششی

وً.زادان

وّیبت در ثبر ٜػٛراع ٔزي ٔ ٚیز ٛ٘ ،ساد عبِٓ ٛ٘ ،ساد ٘برط

تظبٞزات ثبِیٙی دٚرٛ٘ ٜسادی  ،ثیٕبریٟبی عیغتٓ

خبٔغ %51

 ،حبّٔیً پزخطز ٛ٘ ،ساد پز خطز .

ػظجی  ،اٚرصا٘غٟبی اتبق سایٕبٖ

أ َٚطبِت

فصل ششم ٔ :ب ٜع ْٛتب تِٛذ -فصل َفتم :

جىیه

فصل ايلٌ :بٔتٛص٘ش -فصل ديم  :اِٚیٗ ٞفت ٝرشذ -ٕٛ٘ ٚ

٘بٙٞدبری ٞبی ٔبدرسادی  ٚتشخیض لجُ اس تِٛذ-

فصل سًم ٞ :فت ٝد ْٚرشذ  -ٕٛ٘ٚفصل چُارم ٞ :فت ٝعْٛ

بخش ديم  :جىیه شىاسی اختصاصی :فصل

خبٔغ %51

رشذ  -ٕٛ٘ ٚفصل پىجم  :دٚر ٜرٚیب٘ی

َشتم  :دعتٍب ٜاعىّتی -فصل وُم  :دعتٍبٜ

أ َٚطبِت

ػضال٘ی -فصل دَم  :حفزات ثذٖ

اختالالت دعتٍبٌٛ ٜارػ  ،سردی  ،ثیٕبریٟبی
دعتٍب ٜتٙفظ  ،اختالالت خ٘ٛی

ادراری تٙبعّی ٘ ،بف  ،اختالالت ٔتبثِٛیه ،
تشٙح

فصل یازدَم  :دعتٍب ٜلّجی  ٚػزٚلی -فصل

فصل پاوزدَم  :عز ٌٚزدٖ -فصل

ديازدَم  :دعتٍب ٜتٙفغی -فصل سیزدَم :

شاوزدَم  :دعتٍب ٜػظجی ٔزوشی -فصل

دعتٍبٌٛ ٜارػ -فصل چُاردَم  :دعتٍبٜ

َفذَم ٌٛ :ػ -فصل َجذَم  :چشٓ-

ادراری  ٚتٙبعّی

فصل وًزدَم  :دعتٍب ٜپٛششی

خبٔغ

خبٔغ

خبٔغ %111

خبٔغ %111

برناهه آزهون های هرحله ای دروس پایه هقطع کاردانی به کارشناسی

شمارٌ آزمًن/وام درس

فیزیًلًژی

شیمی ي بیًشیمی

آسٔ ٖٛاَٚ

عّ ، َٛػظت ،ػضّٝ

آة  ٚاِىتزِٚیت ،اعیذ آٔی ٚ ٝٙپزٚتئیٗ ٞب ٔ ،تبثٛعیٓ پزٚتئیٗ ،
اعیذ ٞبی طفزاٚی  ،پٛرفیزیٗ ٞب

لّت ٌ ٚزدػ خ ، ٖٛعّٞ َٛبی خ٘ٛی  ،وّیٝ
آسٔ ٖٛدْٚ

س٘دیز ٜتٙفغی،عبختٕبٖ لٙذ ٞبٔ،تبثِٛیغٓ لٙذ
ٞب،ثیٛا٘زصتیه،اوغیذاعیٖٛسیغتیٚ،یتبٔیٗٞب،تغذیٝ

آسٔ ٖٛعْٛ

دٚر ٜآسٔ ٖٛد ٚ ْٚعْٛ

آسٔ ٖٛچٟبرْ

تٙفظ  ،اػظبة

آسٔ ٖٛپٙدٓ

غذد ٌٛ ،ارػ

دٚر ٜآسٔ ٖٛد ٚ ْٚعْٛ
ٛٞرٔ ، ٖٛعبختٕبٖ چزثی ٔ ،تبثِٛیغٓ چزثی

اعیذ ٞبی ٘ٛوّئیه ٔ ،تبثِٛیغٓ اعیذ ٞبی ٘ٛوّئیه ٕٞ ،ب٘ٙذ عبسی
 ،رٛ٘ٚیغی  ،تزخٕٝ

آسٔ ٖٛششٓ

ٔطبثك ثب آسٔ ٖٛعزاعزی

آسٔٞ ٖٛفتٓ

ٔطبثك ثب آسٔ ٖٛعزاعزی

برنامه ریسی آزمون های دروس عمومی کاردانی به کارشناسی

نام درس

ادبیبت

آزهون چهارم (%34ظَم هطالة)

آزهون پنجن (%34چْارم هطالة)

آزهون اول (%34اٍل هطالة)

ترگسیذُی هتَى ادب فارظی  -از چارُی ظیورؽ تا ظر تار اهاًت
(صفحِی )74-434
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل پٌجن ٍ ؼؽن (صفحِ )72-445
زتاى ٍ ًگارغ فارظی  -فصل ؼؽنّ ،فتن ٍ ّؽتن (صفحِی -453
،)52ترگسیذُ هتَى ادب فارظی  -از تار اهاًت تا اٍاظط تْاءٍلذ (-455
)434
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل ّفتن (صفحِی )446-443
زتاى ٍ ًگارغ فارظی  -فصل ًْن ٍ دّن (صفحِی )454-433

ترگسیذُ هتَى ادب فارظی  -از اٍاظط تْاءٍلذ

زتاى ٍ ًگارغ فارظی  -فصل یازدّن ٍ
دٍازدّن (صفحِی )434-442

تخػ یکن  9اًعاى ٍ ایواى

تخػ دٍم ٍ 9جَد خذا
تخػ ظَم  9صفات خذا

دٍرُ آزهَى ّای اٍل ٍ
دٍم

بخش چهبرم  :مسئله شر

تخػ پٌجن  9تَحیذ ٍ ؼر

لغت9كل لغات زتاى ظال ظَم
گراهر 9هطاتقت فاػل ٍ فؼل  -ضویر ٍ اًَاع
آى  -هثحث اظن (اظن در ًقػ صفت) -
زهاىّا

لغات 9كل لغات پیػداًؽگاّی 4
گراهر 9جوالت هؼلَم ٍ هجَْل -قیذ ٍ اًَاع آى (قیذّای تکرارtoo … ،
ٍ few ،many ،little ، enough ،such … that ،so that ،to
 -)...قیَد ٍ كلوات رتط

دٍرُ آزهَى ّای اٍل ٍ
دٍم

لغت 9كل لغات پیػداًؽگاّی 3
گراهر 9صفت ٍ اًَاع آى  -ؼکل دٍم فؼل  -جوالت ظثثی ،لغات9
درٍض  4-3كتاب ٍاشگاى زتاى ػوَهی
گراهر 9جوالت آرزٍیی  ،I wishجوالت ؼرطی  -افؼال ًاقص

ترگسیذُی هتَى ادب فارظی از اتتذا تا ظر
هؽاّذات ًاصر خعرٍ (صفحِ )3-35
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل اٍل ٍ دٍم
(صفحِ )8-37
زتاى ٍ ًگارغ فارظی  -فصل اٍل ٍ دٍم
(صفحِ )2-23

معبرف

زببن

آزهون سوم

آزهون دوم (%34دٍم هطالة)

ترگسیذُی هتَى ادب فارظی -از هؽاّذات ًاصر خعرٍ تا ظر چارُی ظیورؽ
(صفحِ )34 -75
ادتیات فارظی -غالهی -فصل ظَم ٍ چْارم (صفحِ )38 -73
زتاى ٍ ًگارغ فارظی -فصل ظَم ،چْارم ٍ پٌجن (صفحِی )22 -53

مرکس تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

دٍرُ آزهَى ّای اٍل ٍ
دٍم

تهران 66090966 - 66090966 -و 90630006396
WWW.NOKHBEGAAN.COM

تا ظر ّواى كعی كِ دًذاى ( ...صفحِی
)454-354
ادتیات فارظی  -غالهی  -فصل ًْن ٍ دّن
(صفحِی )444-483

لغات 9درٍض 4-7كتاب ٍاشگاى زتاى ػوَهی
گراهرً 9قل ٍ قَلّا  -جوالت اجتٌاب از تکرار
 -دم ظَالیّا

رشت96666666990-

آزهون ششن

آزهون هفتن

ترگسیذُ هتَى
ادب فارظی  -از
ّواى كط كِ
دًذاى  ...تا آخر
كتاب (صفحِی
)354-357
ادتیات فارظی -
غالهی  -فصل
یازدّن ،دٍازدّن
ٍ ظیسدّن
(صفحِی -335
)482
زتاى ٍ ًگارغ
فارظی  -فصل
ظیسدّن ٍ
پیَظتّا
(صفحِی -467
)443

هطاتق تا آزهَى
ظراظری

تخػ ؼؽن 9
هؼاد ٍ جاٍداًگی
اًعاى
گراهر 9ػثارات
ٍصفی  -حرف
تؼریف  -كلوات
پرظؽی  -حرٍف
اضافِ  ٍ -افؼال
جذاؼذًی

هطاتق تا آزهَى
ظراظری

هطاتق تا آزهَى
ظراظری

الهیجان96610610916-

