
 

 

 

 

 

    

 

 نام درس
 

 %اول مطالب(52آزمون اول  )

8/9/98 

%دوم 52آزمون دوم  )

 مطالب(

6/01/98 

 آزمون سوم

4/00/98 

 %سوم مطالب(52آزمون چهارم  )

5/05/98 

 %چهارم مطالب(52آزمون پنجم )

52/05/98 

 آزمون ششم

55/0/99 

آزمون هفتم 

05/5/99 

اصول و 

 روشهای بیهوشی

 14و  13فصول  12و  11و  1فصول 

 

 %35جامع 

 اول مطالة

 %155جامع  %155جامع  02و   01،  00و  05فصول  17و  16و  15فصول 

 7و  6فصول  5و  3فصول  فارماکولوژی
 %35جامع 

 اول مطالة
 10و  11و  15فصول 

تیوتیکها و داروهای ضذ دیس ریتمی ،  آنتی

 دیورتیکها و داروهای ضذ فشار خون
 %155جامع  %155جامع 

 07و  06و  05فصول  04و  03فصول  بیماری شناسی
 %35جامع 

 اول مطالة
 %155جامع  %155جامع  15و    14و  11و  11فصول  13و  12و  10و  15فصول 

 16فصل  01فصل  مراقبتهای ویژه
 %35جامع 

 اول مطالة
 %155جامع  %155جامع  20و  21فصول  25فصل 

 سلول ، عصة ،عضله فیزیولوژی

قلة و گردش خون ، 

سلول های خونی ، 

 کلیه

 %35جامع 

 اول مطالة
 %155جامع  %155جامع  غذد ، گوارش تنفس ، اعصاب

 آناتومی

تعریفها و اصطالحات 

دستگاه گردش آناتومی 

 خون و سیستم تنفسی

دستگاه ادراری و 

 دستگاه تولیذ مثل

 %35جامع 

 اول مطالة

غذد مترشحه داخلی ، 

دستگاه گوارش ، سیستم 

عضالنی ، استخوانها و 

 مفاصل

 %155جامع  %155جامع  دستگاه عصثی ، انذامهای حسی

 99رشته هوشبری     کاردانی به کارشناسی مرحله آزمون     7



 

 

 کاردانی به کارشناسیهقطع دروس پایه برناهه آزهوى های هرحله ای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فیسیک عووهی شواره آزهوى

 هکانیک آزهوى اول

 الکتروهغناطیس آزهوى دوم

 دوره آزهوى دوم و سوم آزهوى سوم

 اپتیک و نور ترهودیناهیک، آزهوى چهارم

 حرکت ارتعاضی و اهواج آزهوى پنجن

 هطاتق تا آزهوى سراسری آزهوى ششن

 سراسریهطاتق تا آزهوى  آزهوى هفتن
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 آزهوى هفتن آزهوى ششن هطالة( %چهارم58)آزهوى پنجن  %سوم هطالة(58)آزهوى چهارم   آزهوى سوم %دوم هطالة(58)آزهوى دوم   %اول هطالة(58)آزهوى اول   نام درس

 

 ادبیات

ی هتوى ادب فارسی از اتتذا تا سر هطاهذات  ترگسیذه
 (7-74ناصر خسرو )صفحه 

فصل اول و دوم )صفحه  -غالهی  -ادتیات فارسی 
7;-<) 

فصل اول و دوم  )صفحه  -زتاى و نگارش فارسی 

65-6) 

ی سیورغ  از هطاهذات ناصر خسرو تا سر چاره -ی هتوى ادب فارسی ترگسیذه
 (74 -4;)صفحه 

 (>7 -5;فصل سوم و چهارم )صفحه  -غالهی -ادتیات فارسی
 (66 -95ی  چهارم و پنجن )صفحه فصل سوم، -زتاى و نگارش فارسی

 
دوره آزهوى های اول و 

 دوم

ی  ی سیورغ تا سر تار اهانت )صفحه از چاره -ی هتوى ادب فارسی  ترگسیذه

454-;4) 

 (6;-449فصل پنجن و ضطن )صفحه  -غالهی  -ادتیات فارسی 

-447ی  فصل ضطن، هفتن و هطتن )صفحه -زتاى و نگارش فارسی 
 (454-494از تار اهانت تا اواسط تهاءولذ ) -ادب فارسی (،ترگسیذه هتوى 96

 (:44-487ی  فصل هفتن )صفحه -غالهی  -ادتیات فارسی 
 (448-457ی  فصل نهن و دهن )صفحه -زتاى و نگارش فارسی 

از اواسط تهاءولذ  -ترگسیذه هتوى ادب فارسی 

ی  تا سر هواى کسی که دنذاى ... )صفحه

544-494) 

فصل نهن و دهن  -الهی غ -ادتیات فارسی 

 (488-5>4ی  )صفحه

فصل یازدهن و  -زتاى و نگارش فارسی 
 (458-486ی  دوازدهن )صفحه

 
ترگسیذه هتوى 

از  -ادب فارسی 
هواى کس که 
دنذاى ... تا آخر 

ی  کتاب )صفحه
59;-544) 

 -ادتیات فارسی 
فصل  -غالهی 

یازدهن، دوازدهن 
و سیسدهن 

-574ی  )صفحه
4<6) 

نگارش زتاى و 
فصل  -فارسی 

سیسدهن و 
ها  پیوست

-;:4ی  )صفحه
487) 

 
هطاتق تا آزهوى 

 سراسری

 تخص یکن = انساى و ایواى هعارف
 تخص دوم = وجود خذا

 تخص سوم = صفات خذا
دوره آزهوى های اول و 

 دوم
 تخص پنجن = توحیذ و ضر بخش چهارم : مسئله شر

 
تخص ضطن = 

هعاد و جاودانگی 
 انساى

 
آزهوى هطاتق تا 

 سراسری

 زباى
 کل لغات زتاى سال سوم لغت=

 -ضویر و انواع آى  -گراهر= هطاتقت فاعل و فعل 
 ها زهاى -هثحث اسن )اسن در نقص صفت( 

 4دانطگاهی  لغات= کل لغات پیص

 … tooقیذ و انواع آى )قیذهای تکرار،  -گراهر= جوالت هعلوم و هجهول

to ،so that ،such … that ،enough  ،little ،many ،few  و
 قیود و کلوات رتط -...(

دوره آزهوى های اول و 
 دوم

 5دانطگاهی  لغت= کل لغات پیص

-7جوالت سثثی ،لغات= دروس  -ضکل دوم فعل  -گراهر= صفت و انواع آى 
 کتاب واشگاى زتاى عووهی 4

 افعال ناقص -، جوالت ضرطی I wishگراهر= جوالت آرزویی 

 واشگاى زتاى عووهیکتاب  8-;لغات= دروس

جوالت اجتناب از تکرار  -ها  گراهر= نقل و قول
 ها دم سوالی -

 
گراهر= عثارات 

حرف  -وصفی 
کلوات  -تعریف 
حروف  -پرسطی 
و افعال  -اضافه 

 جذاضذنی

هطاتق تا آزهوى 
 سراسری

 دروس عمومی برنامه ریسی آزمون های      


