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اطالعيه شماره 5

اطالعيه در خصوص افزایش رشته امتحانی جدید و تغييرات منابع برخی از رشتههای
آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 95-99

با سپاس بيكران به درگاه ايزد منان ،ضمن آرزوي توفيق براي تمامي پويندگان عرصه علم و
اميد سربلندي به اطالع داوطلبان عزيز میرساند :
 -1رشته تكنولوژي تصويربرداري تشديد مغناطيسي ( )MRIهمانطور که قبالً اعالم شده
بود با تغييراتی تحت عنوان نام جدید فن آوری تصویر برداری پزشکي پذیرش دانشجو
خواهد داشت .بدینوسيله دروس-ضرايب و منابع رشته فن آوری تصویر برداری
پزشکي ب شرح ذيل اعالم میگردد.
 -2منابع امتحانی رشتههای  :بهداشت روان  -تکنولوژی گردش خون به شرح زیر تغيير
یافته است.

مرکز سنجش آموزش پزشکی

0

وزارت بهداشت ،درمان وآموزش پزشكي

آزمون كارشناسي ارشد سال 95

تغييرات دروس -ضرايب آزمون كارشناسي ارشد سال تحصيلي 95-99

رشته

مدرك مورد پذيرش

دروس و ضرايب امتحاني

فن آوری تصویر
برداری پزشکي
(جايگزين رشته
)MRI

مدرك كارشناسي در رشته هاي فيزيك (كليه
گرايشها) ،تكنولوژي پرتوشناسي ،تكنولوژي پزشكي
هسته اي ،تكنولوژي پرتودرماني ،مهندسي پزشكي
(گرايش بيوالكتريك) ،مهندسي هسته اي

فيزيككككككككككك عمككككككككككومي(،)2
رياضككككككككككي عمككككككككككومي(،)2
فيزيككككككككككك هسككككككككككته اي و
اتمككككي( ،)2فيزيككككك پرتوهككككا و
دسككككككككككككككككككككككككككككككت اههاي
تصكككككككككككككككككككككككويربرداري (،)2
آنكككككككككككككككككككككككككككككككاتومي(،)2
فيزيولككككككككككوژي( ،)2زبككككككككككان
عمومي()2

رشته امتحانی

دروس مربوطه
فيزیک عمومی

ریاضی عمومی

فن آوری تصویر
برداری پزشکی

فيزیک هسته ای و
اتمی

فيزیک پرتوها
فيزیولوژی

آناتومی

نام مراجع معرفی شده
*فيزیک جلد اول( مکانيک) ،جلد دوم ( صوت و ترمودیناميک) ،جلد
سوم(الکتریسيته و مغناطيس) ،جلد چهارم( مبانی نور و فيزیک
نوین) تاليف :د .هاليدی ،ره رزنيک
*حساب دیفرانسيل و انت رال و هندسه تحليلی تاليف  :جرج
توماس
*حساب دیفرانيسيل و انت رال با هندسه تحليلی تاليف :لوپی –
ليت  -هولد
*آشنایی با فيزیک هسته ای( جلد اول) تاليف :کنت اس .کرین
مترجم :ابراهيم ابوکاظمی ،منيژه رهبر
*فيزیک جدید تاليف :کنت اس.کرین ترجمه :منيژه رهبر ،بهرام
معلمی
*فيزیک تشعشع و رادیولوژی تاليف :دکتر فریدون نجم آبادی
*علوم رادیولوژی برای تکنولوژیست ها :فيزیک ،رادیوبيولوژی و
حفاظت تاليف :استيوارت بوشانگ ترجمه :الهه جزایری قره باغ
*فيزیولوژی پزشکی :گایتون
*فيزیولوژی :شناخت اعمال و وظایف اعضا مختلف بدن :دکتر
احمد رستمی
*آناتومی گری برای دانشجویان  -مترجمين :دکتررضاشيرازی،
دکتر ابراهيم اسفندیاری ،دکتر محمد حسن کریم فر ،زهرا رجب
زاده ،ساره کاظمی
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رشته

بهداشت روان
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منابع

درس

 -1احتماالت و آمار کاربردی دکتر دالور
آمار و روش تحقيق
روش های تحقيق کمی و کيفی در علوم رفتاری جوزف گال
-2
ترجمه دکتر نصر و همکاران انتشارات سمت
روش تحقيق در علوم رفتاری دکتر زهره سرمد و
-3
دکتر عباس بازرگان
رگرسيون چند متغييره در پژوهش های رفتاری کرلينجر
-4
و پد هاورز ترجمه دکتر حسن سرایی انتشارات مرکز نشر
دانش اهی
خالصه روانپزشکی سادوک و سادوک آخرین ویراست
-1
کليات روانپزشکی
و بهداشت روان  -2روانشناسي باليني جفري پي كرامر،داگالس اي برنستاين و ويكي پرز
مهرداد فيروز بخت
 -3سالمت روان ترجمه دکتر لواسانی و همکاران انتشارات علوم بهزیستی
اصول روانشناسی -1روانشناسي باليني جفري پي كرامر،داگالس اي برنستاين و ويكي پرز.
ترجمه :مهرداد فيروز بخت فصل بهداشت روانی جامعه ن ر
بالينی و مشاوره
 -2روانشناسی سالمت ،جلد دوم ،رابين دیماتيو ،ترجمه موسوی اصل،
ساالری فر ،آذربایجانی و عباسی .فصل های  11 ،11 ،8و 14
 -1زمينه روانشناسی هيل ارد ترجمه دکتر براهنی و دی ران
روانشناسی
 -2روانشناسي رشد جلد 1و 2لورابرك ترجمه يحيي سيد محمدي
عمومی و رشد
 -1مشاوره پيش يرانه ترجمه دکتر سهرابی و همکاران شرکت انتشارات
اصول خدمات
علمی و فرهن ی
بهداشتی
 -2کليات خدمات بهداشتی ،دکتر شجاعی ،دانش اه علوم پزشکی گيالن
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رشته امتحاني

دروس مربوطه

پرستاري و بيماري
هاي داخلي و
جراحي

بيوشيمي

تكنولوژي
گردش خون
فيزيك پزشکی

فيزيولوژي

فارماكولوژي
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نام مراجع معرفي شده-مولفين و مترجمين
1)Brunner and Suddarth's of medical – surgical nursing/ Suzanne
C. Smeltzer . 11th . ed. Philadelphia : Lippincott Williams and
Wilkins, Last Edition
2)Medical – surgical nursing: clinical management for positive
outecomes / Joyce M . Black, Jane Hokanson Hawks -7 th . ed.- St.
Louis: Elsevier Saunders, Last Edition
3)Phipp's medical –surgical nursing : health and illness
perspectives/ Frances Donovan Monahan …[et. al.] – 8 th . ed.- St.
Louis : Elsevier , Mosby , Last Edition
1-Text book of Biochemistry- Devlin
Stryer-2-Biochemistry
استفاده از كتب فارسي تاليفي كه سرفصل آنها متناسب با رفرانسهاي
فوق باشد بالمانع است.
مباحث :ساختار سلول يوكاريوديت ،پروتئين ها ساختمان و تركيب ،
پروتئين ها (قسمت دوم ) ساختمان و عملكرد ،آنزيم ها ،غشاهاي
بيولوژيك ،بيوانرژيك و متابوليسم اكسيداتيو ،متابوليسم كربوهيدراتها ،1
متابوليسم كربوهيدراتها  ، 2متابوليسم آهن و هم ،بيولوژي مولكولي
-1فيزيك وكاربردآن درعلوم تندرستي-پل پيتز براون-ترجمه پشايي رادو
همكاران-انتشارات مركز نشردانش اهي -آخرين چاپ
-2مباني فيزيك پزشكي نوشته دكترمحمدعلي بهروزوهمكاران-انتشارات
دانش اه علوم پزشكي مشهد1331-
فيزيولوژي پزشكي -گايتون
مباحث :فيزيولوژي غشا عصب و عضله ،قلب ،گردش خون ،كليه ها و
مايعات بدن ،سلولهاي خوني و ايمني ،تنفس ،سازماندهي دست اه
عصبي و گيرنده هاي حسي ،دست اه عصبي و نوروفيزيولوژي حركتي و
انسجامي ،متابوليسم وتنظيم دما ،غدد درون ريز
ترجمه فارسي كتاب كاتزونگ ترور(آخرين چاپ)
مباحث :فارماكوكينتيك و فارماكوديناميك تعيين دوز منطقي و سير زماني
داروها ،مقدمه اي بر فارماكولوژي سيستم خودكار ،داروهاي ضد فشار
خون ،داروهاي متسع كننده عروق و درمان آنژين صدري ،فداروهاي مورد
استفاده در نارسايي قلبي ،فداروهاي مورد استفاده در آرتيمي هاي
قلبي ،فداروهاي ديورتيك مدر ،پپتيدهاي موثر بر عروق ،مقدمه اي بر
فارماكولوژي داروهاي موثر بر دست اه اعصاب ،داروهاي ضد تشنج،
داروهاي هوشبري عمومي ،بي حس كننده هاي موضعي

3

