
 

 

 موسسه علوم پزشکی سنا 1041مرحله ای سال  9 یشیآزماسرفصل آزمون های 

 

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

 منابع مرحله پنجم: مرحله چهارم: مرحله دوم: مرحله اول: نام درس

 

 

 

 بهداشت عمومی

و  پيشگيری طب درسنامه

 جی اجتماعی یپزشک

 جامع کتاب+ ٢ جلد پارک

 ،3 فصل ،1جلد  عمومی بهداشت

 8و فصل  (3 تا 1) یگفتارها

 (13تا  3گفتارهای )

 ، ششکتاب بهداشت عمومی سنا

اول  از بخشفصل اول 

 ميولوژی()اپ

 و پزشکی پيشگيری طب درسنامه

 پارک جی اجتماعی

 س مدار بهداشت کتاب+ 3 جلد

 11 تا 1 از فصل( ورین محمدرضا)

و کتاب جامع بهداشت عمومی جلد 

 (11و  11) یگفتارها 3

 ، فصلکتاب بهداشت عمومی سنا 

 دوم از بخشاول تا ششم 

 (يرواگ يرغ و )واگيردار

و  پيشگيری طب درسنلمه

 جلد پارک جی اجتماعی پزشکی

مدارس  بهداشت کتاب+ ۴

 (نوری محمدرضا)

 ٢٢ فصل تا1٢ فصل از

 3کتاب جامع بهداشت عمومی جلد 

 )اول( ایمنی سازی گفتار 11فصل 

 ، هفتکتاب بهداشت عمومی سنا 

 سوم از بخشفصل اول 

 (اجتماعی و پزشکیانسان )

 کتاب جامع بهداشت عمومی

-11-18-11گفتارهای ) 11فصل 

٢1) 

 (1٢گفتار ) ،1۴فصل 

 ، هفتعمومی سناکتاب بهداشت 

 سوم از بخشفصل دوم 

 اجتماعی( و پزشکی)انسان 

حاتمی، حسين و  : کتاب جامع بهداشت عمومی

 1فصل   ۴، 3، ٢دیگران.. جلد اول: فصلهای 

  1٢، 11، 11( جلد سوم فصل های ٢و1 )گفتارهای

پارک و پارک. درسنامه طب و پزشکی اجتماعی.  -

ویراست. جلد ترجمه خسرو رفایی شير پاک. آخرین 

فصلهای اول تا چهارم./ جلد دوم. تمام فصول.  اول:

جلد سوم: فصلهای دوم تا هفتم./ جلد سوم: فصلهای 

هفتم./ جلد چهارم: فصل اول )بيماری های  دوم تا

سرخك، سرخجه، آنفلوانزا، سل، انواع هپاتيت، 

حاد، حصبه، مسموميت غذایی،  بيماریهای اسهالی

مانيازیس، ایدز(؛ فصل دوم به ماالریا، بروسلوز، ليش

 طور کامل

 کتاب بهداشت عمومی سنا

 اول صفحه 1۴1-1 شناسیجامعه

 81 شناسیجامعه هاینظریه -٢

 صفحه اول

 

 

 دوم صفحه 1۴1-1

 81 شناسیجامعه هاینظریه-٢

 دوم صفحه

 سوم صفحه 1۴1-1

 81 شناسیجامعه هاینظریه-٢

 سوم صفحه

 چهارم صفحه 1۴1-1

 81 شناسیجامعه هاینظریه-٢

 چهارم صفحه

 بر ایمقدمه ،آناتومی جامعه .فرامرز ،رفيع پور-1

 کاربردی شناسی جامعه

 .شناسیجامعه هایهینظر .یتق ،آزاد ارمکی-٢

 ویراست نیآخر

 اول کتاب هيلگارد فصل 1 -1 شناسیروان

 

روانشناسی  1-3فصول -٢

 پرورشی

 

 کتاب هيلگارد دومفصل  1 -1

 

 روانشناسی پرورشی ۴-7فصول -٢

 هيلگارد (11-11) سومفصل  1 -1

 

روانشناسی  8-11فصول -٢

 پرورشی

کتاب هيلگارد به  11 تا 18فصول -1

همراه فصول مرزهای پژوهش 

 روز روانشناسی و بحثروانشناختی 

 روانشناسی پرورشی 11-1۴فصول -٢

اتکينسون، ریتاال و دیگران. متن کامل زمينه 

ترجمه محمدتقی براهنی و روانشناسی هيلگارد. 

 دیگران.

 نیر، آخسيف اکبریعل ،روانشناسی پرورشی نوین-٢

 1-1۴ ، فصولویراست



 

ش
آموز

 

ت 
بهداش

 و
ی

تکنولوژ
 

ی
آموزش

 

 1-111صفحه -1

 درسی یزیربرنامهکتاب  

 

 اول صفحه 59-٢

 آموزشی تکنولوژیکتاب 

 

نخست کتاب  صفحه 3-80

 اددهییرسانه های 

 

وپرورشی مهارتهای آموزشی -۴

 اول فصل ۴ ،دکتر شعبانی

 

اول کتاب  صفحه 84 -1

 ارتباطات انسانی

 

 111-٢11صفحه -1

 درسی یزیربرنامهکتاب 

 

 دوم صفحه 59-٢

 آموزشی تکنولوژیکتاب 

 

 دوم صفحه 3-80

 اددهییرسانه های کتاب 

 

 یو پرورشمهارتهای آموزشی -۴

 1-1فصول  ،دکتر شعبانی

 

کتاب ارتباطات  دوم صفحه 84 -1

 انسانی

 

 ٢11-311صفحه -1

 درسی یزیربرنامهکتاب 

 

 سوم صفحه 59 -٢

 آموزشی تکنولوژیکتاب  

 

 صفحه سوم 3-80

 اددهییرسانه های کتاب 

 

 یو پرورشمهارتهای آموزشی -۴

 7-1 ، فصولدکتر شعبانی

 

کتاب ارتباطات سوم  صفحه 84 -1

 انسانی

 

 311-۴٢1صفحه -1

 درسی یزیربرنامهکتاب 

 

 چهارم صفحه 59-٢

 آموزشی تکنولوژی کتاب 

 

رسانه های کتاب  آخر صفحه 3-80

 اددهیی

 

دکتر  یو پرورشمهارتهای آموزشی -۴

 11-11فصول  ،شعبانی

 

کتاب ارتباطات  چهارم صفحه 84 -1

 انسانی

 

درسی و طرح در  ریزیبرنامهی؛ عل ،گیميرزا بي-1

 و تربيت نيروی انسانی رسمی آموزش

 

 ...آموزشی ی، تکنولوژهاشم زنوزی-٢ 

 

 -اددهییهای  رسانه حسن. ، محمدوریماميرتي -3

 .ادگيریی

 

 آموزشی و پرورشی هایمهارت حسن. بانیعش -۴

 سیو فنون تدر هاروش لد اول:ج

 

لد اول. ج انسانی ارتباطات .اکبری، علیگفرهن -1

 مبانی

 

 %111جامع  زبان عمومی
 پالس زبان 91 –صفر تا صد زبان  -سیاه زبان ارشد جعبه های برتر: منابع مورد توصیه شده رتبه


