
 موسسه علوم پزشکی سنا 0410مرحله ای سال  9سرفصل آزمون های آزمایشی 

 
 جامع 9و  8 و 7مرحله ( 5 و 4مرور ) 6مرحله  (2 و 1مرور ) 3 مرحله

 منابع 4مرحله  3مرحله  2مرحله  1مرحله  نام درس

کلیات 

 ارگونومی

-آنتروپومتری-تاریخچه ارگونومی
 حمل-کار جسمانی وفشار گرمایی

 دستی بار

روش های -گزینش وضعیت بدن هنگام کار
 ارازکبیماری های ناشی -ارزیابی در ارگونومی

-طراحی ابزار دستی-حرکت های تکراری()
 روشنایی در محیط کار

طراحی ایستگاه های پایانه های 
طراحی -کنترل هاطراحی -تصویری

ها و نمایشگرهای  برچسب نمادها،
گسترش و بهبود برنامه های -چشمی

-صدا-آموزشی و افزایش مهارت
 طراحی برای مونتاژ صنعتی-ارتعاش

ایمنی -طراحی برای نگهداشت پذیری
اختالالت اسکلتی -ماشین و روبوت ها

 درارگونومی -عضالنی ناشی از کار
ولوژی فیزی-مدیریت و طراحی سازمانی()

 نوبت کاری-کار

مارتین هالندرترجمه دکتر  تألیفمهندسی عوامل انسانی درصنعت وتولید -1
 چوبینه آخرین ویرایش

 2-Karwowski,W.The Discipline of Ergonomics and 

Human Factors, in handbook of Human and 

Ergonomics, Third Edition (ed G.salvendy), Chapter 

1, The Discipline of Ergonomics and Human Factors, 

by Gavriel Salvendy, John Wiley & Sons, inc., 

Hoboken, NJ< USA, The last Edition 

3- .Bridger, Robert., 2008. Introduction to 

ergonomics. CRC Press 

4- Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. 

Fundamentals and assessment tools for occupational 

ergonomics. CRC Press5- Bridger, Robert., 2008. 

Introduction to ergonomics. CRC Press 

6-Marras, W.S. and Karwowski, W., 2006. 

Fundamentals and assessment tools for occupational 

ergonomics. CRC Press, 

آناتومی 

 )تشریح(

 شناسی )کامل(استخوان 
انواع مفاصل و ) شناسیمفصل 

 حرکت مفصلی(

 –مفصل شناسی )مفاصل اندام فوقانی 
مفاصل اندام  –مفاصل ستون مهره ای 

دستگاه  -عضله شناسی )کامل( -تحتانی(
 گردش خون )قلب(

 –شریان ها )دستگاه گردش خون 
دستگاه  –دستگاه لنفاوی(  –وریدها 

 عصبی )کامل(

تگاه دس -دستگاه گوارش –دستگاه تنفس 
غدد  –دستگاه تناسلی انسان  -ادراری

 دستگاه شنوایی –درون ریز 

دکتر محمدعلی امامی میبدی، مسعود عزت  تألیفآناتومی تشریح عمومی، 
 آبادی پور

 (شدهتوصیهمنبع )آناتومی  صفر تا صد 

فیزیولوژی 

 انسانی

ش گرد –قلب  –فیزیولوژی سلول 
 خون

سلول های خون  –مایعات بدن و کلیه ها 
 تنفس -ایمنی و انعقاد خون 

سیستم عصبی )اصول کلی و فیزیولوژی 
فیزیولوژی  –حواس خاص  –حسی 

 حرکتی و انسجامی اعصاب(

م و متابولیس –فیزیولوژی دستگاه گوارش 
غدد شناسی و تولید  –تنظیم درجه حرارت 

 فیزیولوژی ورزش –مثل 

گروه فیزیولوژی دانشکده  ، اعضای هیات علمی1پزشکی فیزیولوژی  -1
 پزشکی

گروه فیزیولوژی دانشکده  ، اعضای هیات علمی2فیزیولوژی پزشکی  -2
 پزشکی

فیزیک و 

 مکانیک

 –مختصات  هایدستگاهبردار ها و 
د و برخور –دینامیک  –سینماتیک 

 مرکز جرم

نیرو های مرکزی و  –نوسان  –دوران 
 تاتیکالکترواس -گرانش 

میدان های  –جریان و مقاومت  –خازن 
 القای الکترومغناطیسی –مغناطیسی 

 دیوید هالیدی، رابرت رزینک، جرل واکر، مبانی فیزیک. 1 نور -امواج  –ترمودینامیک  –مشاوره ها 
. فیزیک پایه، جلد اول )مکانیک(، تألیف : فرانک. ج. بِلَت، ترجمه مهران 2

 بهمن سلطانیاخباریفر، بهرام معلمی، 
. فیزیک پایه، جلد دوم )سیاالت، حرارت و امواج( تألیف : فرانک. ج. بِلَت، 3

 ترجمه محمد خرمی، . ویرایش بهرام معلمی، بهمن سلطانی

 (شدهتوصیهمنبع )صفر تا صد فیزیک عمومی  -4



 

مدیریت 

 سازمانی

 رفتار) سازمانیمبانی مدیریت رفتار 
-معنی و مفهوم کار-سارمانی

-فراگرد معرفت پذیری -ادراک
 ساختار، سازمان،_(رفتار وانگیزش 

ره آورد سازمان ) آوردهاو ره  فرایند
شکل و -ماهیت و نوع سازمان-ها

 ره آورد(

-هدف گذاری) سازمانیمبانی مدیریت رفتار 
نگرش های شغلی و -تحلیل مراوده ای 

 سازمان، روه ها(ویژگی های اساسی گ -رفتار
-ساختار سازمانی) آوردهافرایند و ره  ،ساختار
-تعارض و سایر ره آوردهای قدرت-قدرت

 رهبری(

پویایی ) سازمانیمبانی مدیریت رفتار 
فراگرد -گروهی و میان گروهی

سازمان،_ارتباطات(  
تصمیم  و ره آوردها فرایند ساختار،
محیط سازمانی-تغییر-ارتباطات-گیری  

-رهبری) سارمانیت رفتار مبانی مدیری
مدیریت -مدیریت بهره وری فرد و سازمان

 فرایندو ،ساختار سازمان،_تحول سازمانی(
اثر -روابط بین سازمان ها) آوردهاره 

 (تئوری سازمان-بخشی سازمان

 زمانی ـ نوشته دکتر علی رضائیانمبانی مدیریت رفتار سا
دکترعلی ترجمه  ریچارد اچ.هالنوشته -وردهاآ ره و فرایند ،ساختار سازمان،

 ویرایش آخرین پارسائیان،

روانشناسی 

 عمومی

ومی هیلگاردمکتاب روان شناسی ع 14 -13فصل  12 - 8فصل  7 -6فصل  5-4-1فصل   

 و حد -تابع -ای جمله دو بسط ریاضی
 اعداد -مجانب و پیوستگی

 سری و دنباله -مختلط

 

 کاربردهای -انتگرال -مشتق کاربرد -مشتق
 قطبی مختصات -انتگرال

 

 و ماتریس -تحلیلی هندسه -جبربرداری
 یهرو -متغیره چند توابع -خطی دستگاه

 و حد -برداری توابع حساب و ها
 متغیره چند توابع پیوستگی

 -رهمتغی چند توابع مشتق کاربرد و مشتق
 گرالانت -گانه سه انتگرال -دوگانه انتگرال
 خطی خمیده

 لیتهلد، لوئیس نوشته تحلیلي، هندسه و انتگرال و ديفرانسیل حساب-1

 ناظمي، اسالم كاظمي، سیامك رزاقي، محسن بهزاد، مهدي ترجمه

 ويرايش آخرين جورج، توماس انتگرال، و ديفرانسیل حساب -2

 

%111جامع  زبان عمومی  

پالس زبان 99 –صفر تا صد زبان  -سیاه زبان ارشد جعبه منابع مورد توصیه شده رتبه های برتر:  


