
 

 

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

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

 نام درس مرحله اول مرحله دوم مرحله چهارم مرحله پنجم ابعمن

 تالیف کافمن  Cبرنامه نویسی به زبان  -1

  برنامه نویسی به زبان پاسکال تالیف کافمن  -2

 ساختمان داده ها تالیف لیپ شوتز -3

 ساختمان داده ها تالیف هوروویتز -4 

 

اشارگرها، ساختمان ها 

)گونه های شمارشی ، 

 درخت،  (استراکچر، یونیون

 مرتب و گراف ، ویژه های

 سازی

توابع و کالس های حافظه 

های  کالس )توایع، بازگشتی،

حافظه و طول عمر متغیرها( 

آرایه ها و رشته ها)آرایه های 

یک بعدی ، مرتب سازی آرایه 

ها، جستجو در آرایه ها ، آرایه 

 رشته ها( های چند بعدی ،

 درخت و پیوندی های لیست

 حلقه) کنترلی ساختارهای

و ساختارهای  تکرار های

 رشته وها  هیآرا ،تصمیم( 

 ها

 ساختمان ، صف و پشته

 رشته و ها آرایه

 ثابت ،رهاییمتغ ،اداده انواع

 ورودی توابع ،عملگرها ها،

 خروجی

 پیچیدگی و اجرایی مرتبه

 بازگشتی توابع زمانی،

 

 

 برنامه نویسی و اصول 

 ساختمان داده ها

 دانیل تالیف روشهای امارزیستی-1

روشهای اماری و شاخصهای بهداشتی تالیف  -2 

 افضلیدکتر کاظم محمد و ملک 

حساب دیفرانسیل و انتگرال با هندسه  -3 

 یحلیلی تالیف جرج توماس و راس فینت

 کاربردهای و انتگرال

 آن

 رگرسیون، و همبستگی 

 بین بستگی

 واریانس آنالیز صفات،

 آن وکاربرد مشتق

 خصوصیات

 تصادفی، متغییرهای

 گیری نمونه روشهای

 فرضیه آزمون برآورد، و

 پیوستگی و حد

 مختصات مجانب،

 توزیع شمارش،،  قطبی

 روشهای حتماالتا های

 احتمال های توزیع شمارش

 تابع دوجمله، بسط

 آمار و آمار مفاهیم

  توصیفی

 نتایج عددی توصیف

 مشاهدات

 

 

 زیستی آمار و ریاضی

1-Abdelhak, Mervat, Grostick, Hanken, 

Mayr Alice, M. 

Health informantion management of a 

strategic resource. 

Secondedition. Philadelpina. Pa: W.B. 

Saunders Company, 

2-Wager, KA. Wickham, Frances, Lee, 

DBA, Glaser, JR, 

Burns Glaser, J.R. Managing. health 

information systems: 

a practical approach for health care 

executives. Pulisher. 

Jossey-Bass 

کیفیت اطالعات در مراقبت بهداشتی تالیف  -3

 دکتر حمید مقدسی

مدیریت اطالعات بهداشتی درمانی تالیف رضا  -4

 صفدری مرجان قاضی سعیدی.

Managing health 
information system a 

proctical approach for 

health care executinc 

پرونده  کتاب کل)2

الکترونیک سالمت )صفدری 

مدیریت ( 3و ترابی( و 

فناوری اطالعات سالمت 

دکتر صفدری و تالیف )

 ترابی(

 مراقبت در اطالعات کیفیت)1

 دکتر فیتأل (بهداشتی

 حمیدمقدسی

 کتاب کل

 بهداشتی اطالعات مدیریت)2

 صفدری دکتر : تالیف (درمانی

 کتاب کل

 فیتأل (بهداشتی پردازی داده3) 

 کتاب کل مقدسی حمید دکتر

Health information 
management of a 

strategic resource 

Abdelhak , Marvate 

 یازدهم های فصل

  و  نوزدهم تا

های  سیستمکل کتاب 

تالیف اطالعات مدیریت )

 دکتر صدوقی(

HealtH  information 
management 

of a strategic resource 

Abdelhak , Marvate 

 و  دهم تا اول های فصل

کل کتاب فناوری )2 

اطالعات سالمت )دکتر 

 صدوقی(

 

 

 

 

 اطالعات مدیریت

 درمانی بهداشتی
HIT 

-Edward. H. Shortliffe, James J. Cimino; 

Biomedical informatics: computer 

applications in health care and 
biomedicine 

-Robert E. Hoyt, Ann K. Yoshihashi; 

Health Informatics:  Practical Guide for 
Healthcare and Information Technology 

Professionals 

  کتاب  11 و  11 صلف

  پزشکی زیست  انفورماتیک

  کتاب  9 و  8 و  7 های فصل

   پزشکی زیست  انفورماتیک

  کتاب  6 و  5 و  4 فصول

  پزشکی زیست  انفورماتیک

  کتاب  3 تا  1 فصول

 زیست  انفورماتیک

   پزشکی

 

 انفورماتیک سالمت

Janice L. Hinkle, Kerry H. Cheever; 

Brunner & Suddarth's Textbook of 
Medical- 

Surgical Nursing ( (آن معتبر های ترجمه و 
Barbra Gylys and Mary Ellen Wedding; 

Medical Terminology: A Body Systems 

Approach ( (آن معتبر های ترجمه و 

 اختالالت  – ریز درون غدد

  – رفتاری و عصبی  سیستم

عضالنی سیستم  – حواس  

 – گوارش  – تنفسی سیستم

  مثل تولید سیستم  - پوست

 مثل تولید  سیستم  – مردان

تولد و بارداری زنان،  

 و تشخیص   - ها بیماری

 مروری  - جراحی  و درمان

  – خون  گردش  - داروها بر

ایمنی  و خون  

 اصطالحات کلی مفاهیم

  - پسوندها - پزشکی

  ها، سلول – پیشوندها

  - ها اندام و ها بافت

بدن ساختار  

 

کلیات و اصطالحات 

 پزشکی

%111جامع   

پالس زبان 91 –صفر تا صد زبان  -سیاه زبان ارشد جعبه منابع مورد توصیه شده رتبه های برتر:  

 زبان عمومی


