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  يماریهاي داخليب
 : اسنشیال سیسیل منابع مرجع آزمون ها هستند  مباحث انتخابی زیر  از كتاب

    Edward J. Wing, Fred J. Schiffman. Cecil Essentials of Medicine/ / Elsevier /10
th

  Ed. / 2021 
   59 و 58، 56، 55 ،54ی فصل ها انکولوژی :  20و  19، 18، 17، 15، 14، 13فصل های بیماریهای ریه : 

 69و  67، 66، 64 فصل های غدد: 30و  29، 28، 27، 26، 24، 23فصل های بیماریهای كلیه : 

  86و 82، 81، 80، 79، 78 فصل هایروماتولوژی:  45و  44، 43، 42، 39 ، 37 ،34، 33، 32، 31 فصل های گوارش :

 126و  125، 124، 24 های فصل سایر موارد:  52و  51، 50 ،49فصل های  خون :

 :اصول هاریسون منابع مرجع آزمون ها هستند  مباحث انتخابی زیر  از كتاب
 Loscalzo J. Harrison’s Principles of Internal Medicine/ 21

st
 Ed./ McGrawHill / 2022 

3 .Hypoglycemia  

4 .Metabolic Syndrome  

1 .Diseases of Thyroid Gland  

2 .Diabetes Mellitus  

 غدد

6. Acute and chronic Myeloid 

Leukemia 

7 .Transfusion Biology and therapy 
8. Megaloblastic anemias  

9 .Paraneoplastic Syndromes: 
Endocrinologic /Hematologic  

1.Anemia and Polycythemia  

2. Iron Deficiency Anemia  

3. Disorders of hemoglobin  

4. Hemolytic anemia and anemia due to acute 

blood loss  
5. Bone Marrow Failure Syndromes  

 خون

5- Irritable Bowel Syndrome  

6- Acute Viral Hepatitis  

7– Approach to the patient with Liver 

Disease  

8 – The Hyperbilirubinemias 

1- Diarrhea & Constipation  

2- Gastrointestinal Bleeding  

3- Jaundice  

4-Peptic ulcer disease and related disorders 

(Zollinger – Ellison به جز مبحث)  

 گوارش

4- Periarticular Disorders of the 

extremities  

5- Approach to Articular & 

Musculoskeletal Disorders  

1- Back & Neck Pain  

2- Osteoarthritis  

3- Infectious Arthritis  

 روماتولوژی

4- Cough and hemoptysis  

5- Deep Venous Thrombosis and 

Pulmonary Thromboembolism 

1- Asthma 

2- Pneumonia [lung Abscess] 

3- Chronic obstructive Pulmonary disease  

 ریه

4. Acute Kidney Injury  

5. Chronic Kidney Injury  

6. Urinary Tract Infections, 

Pyelonephritis,  and Prostatitis  

 1. Fluid and Electrolyte Disturbances  

  2. Acidosis & Alkalosis  

  3. Hypocalcemia & Hypercalcemia  

 كلیه

- Cardiogenic shock & Pulmonary Edema  اورژانس 
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 قلب و عروقبيماریهاي 
به  – 1399تالیف دكتر ابراهیم نعمتی پور و همکاران، ویراست دوم انتشار سال  "بیماریهای قلب و عروق"كتاب 

و بخش هایی كه بر روی رنگ زمینه آبی نوشته شده اند و از  36، 34، 32، 31، 25، 19، 10، 1استثنای فصل های 
آزمون های پیشکارورزی   مرجع سواالت   «از نکات برگزیدهمنتخبی  »فقط صفحات   33و 30، 28، 27، 9فصلهای 
به استثنای بخش هایی كه بر روی رنگ دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی كل كتاب  نپنجاهمیبرای  می باشد.
 .استنوشته شده اند مرجع سواالت آزمون  زمینه آبی

  بيماریهاي عفوني و گرمسيري

 ها هستند:منابع مرجع آزمون به عنوان هاریسون  از كتاب زیر انتخابیمباحث 

 Loscalzo J. Harrison’s Principles of Internal Medicine/21
th

 edition/ McGrawHill/ 2022 
 فصل عنوان فصل عنوان

Salmonellosis 160 Approach to the patient with an 

infected disease 
115 

Shigellosis 161 Approach to the acutely ill 

infected febrile patient  
117 

Cholera and other vibrioses 163 Pneumonia 121 

Brucellosis 164 Lung abscess 122 

Tuberculosis 173 Infective Endocarditis  123 
Leptospirosis 179 Infections of the Skin, Muscles, 

and Soft Tissues  

124 

Herpes simplex virus infection 187 Infectious arthritis 125 

Varicella – Zoster virus infections 188 Osteomyelitis 126 

EBV 189 Acute infections diarrheal 

disease and bacterial food 

poisoning 

128 

Influenza 195 Clostridium difficile infection , 

including pseudomembranous 

colitis 

129 

Viral gastroenteritis 198 Urinary tract infection , 

pyelonephritis and prostatitis 

130 

Measles 200 Acute meningitis 133 

Candidiasis 211 Infectious complications of bites 136 
Aspergillosis 212 Pneumococcal infections 141 
Mucormycosis 213 Staphylococcal infections 142 
Amebiasis and infection with free-

living amebas 
218 Streptococcal infections 143 

Malaria 219 Diphtheria and other…. 145 
Toxoplasma infections 223 Tetanus 147 
Intestinal nematode infections 227 Botulism 148 
Cestode infections 230 Meningococcal infections 150 

Sepsis and Septic shock 297 Gonococcal infections 151 

  سل مبارزه باآخرین چاپ راهنمای كشوری 

 واالت آزمونسنه مرجع   (بعنوان منبع آموزش ،آخرین ویرایش -19راهنمای كشوری تشخیص و درمان بیماری كووید) 

 واالت آزمون(سنه مرجع   (بعنوان منبع آموزش ،آخرین ویرایش -)كرونا( 19با كووید پروتکل بهداشتی مبارزه 
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     بيماریهاي كودكان  

 بود. خواهدپذیرش دستیار تخصصی كل كتاب مرجع سواالت  برای آزمون پیشکارورزی بخش های مندرج در جدول زیر و برای آزمون
 Karen J. Marcdante, et al. Nelson Essential of Pediatrics. 9

th
 edition. W. B. Saunders/  2022 

 

                                                           Section  Chapters 

Section2: Growth and development 5,6,7,8 

Section 3: Behavioural disorders 11,12,13,14,15 

Section 5: Psychosocial issues  21,22,23 

Section 6: Ped. Nutrition 

And nutritional disorders 

27,28,29,30,31 

Section 7: Fluid and electrolytes 32,33,34,35,36,37 

Section 8: The acutely ill child 38,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 

Section9: Human  genetics and dysmorphology 48,49,50 

Section 10: Metabolic disorders 51,52,53,54,55 

Section 11: Fetal and Neonatal Medicine 58,59,60,61,62,63,64,65,66 

Section  13: Immunology 73,74,75,76 

Section 14: Allergy 77,78,79,80,81,82,83,84,85 

Section 15: Rheumatic disease of childhood 86,87,88,89,90,91,92 

Section 16: Infectious disease 93, 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 

,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 

117,118,119, 123, 124, 125 

Section 17: The Digestive System 127,128,129,130,131,132 

Section 18: The Respiratory System 135,136,137,138 

Section 19: The cardiovascular System 139,140,141, 143 ,144, 145,146 

Section 20: Hematology 149,150,151,152 

Section 21: Oncology 153, 155,156,157,158,159 

Section 22: Nephrology and Urology 161,162,163,164,165,166,167,168,169 

Section 23: Endocrinology 170,171,172,173,174,175,176,177,178 

Section 24: Neurology 179,180,181,182,183,184 

Section 25: Dermatology 188,191 

Section 26: Orthopedics 199, Hip 

201, Foot, Club foot 
 

  1395سال  -ويژه پزشک -يافته كودک سالم  ادغام  مراقبتكتابچه* 

 ترجمه كتاب  -خالصه كتاب تازه های تغذيه با شیر مادر برای متخصصین كودكان و پزشکانBreastfeeding Updates for the 

Pediatricians- 2013فوريه سال  -انجمن علمی تغذيه با شیر مادر** 

 1394سال  -كمیته كشوری ايمن سازی -یبرنامه و راهنمای ايمن ساز 

  ماه* 2)مانا( زير  اطفال ناخوشیهای يافته ادغام های مراقبتكتابچه 

  1395سال  -ويژه پزشک -سال 5ماه تا  2)مانا(  اطفال ناخوشیهای يافته ادغام های مراقبتكتابچه* 

 اداره سالمت كودكان -چاپ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی *
  **نسخه اصلی بر روی سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی عمومی در دسترس است.         

 در كودكان 19*** بعنوان منبع آموزش و مطالعه بیشتر: آخرین نسخه راهنمای كشوری تشخیص و درمان بیماری كووید
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 بيماریهاي مغز و اعصاب

 " 1398سال  -چاپ دوم –جمن مغز و اعصاب ایران تالیف اعضای كمیته علمی ان "بیماریهای مغز و اعصابكتاب 

 )برای مطالعه بیشتر(1396چاپ  –تالیف دكتر اكبر سلطانزاده  "بیماریهای مغز و اعصاب و عضالت"كتاب  **

 روانپزشكي             

 10 -9-8-7-6-1شامل  فصلهای:   .1396چاپ  . دكتر میرفرهاد قلعه بندی. درسنامه روانپزشکی بالینی و علوم رفتاری-

 برای آزمون پیش كارورزی. 20-22-24-25-28-32 -11-13-14-15-16-17-18-19

   كل كتاب برای آزمون پذیرش دستیار تخصصی 

 Pocket handbook of psychiatry/Kaplan & Sadock's/6
th

 edition/Lippincott Williams & 

Wilkins/2018 

 )پیش كارورزی و آزمون پذیرش دستیار تخصصی  های  آزمون )برایرو درمانی بخش دا -29شامل :   فصل 

 بيماریهاي پوست

  1399درسنامه بیماریهای پوست / مولفین دكتر حسین مرتضوی ، دكتر علیرضا فیروز و دكتر محمد شهیدی/ سال چاپ 

 :مطالعه بیشتر برایمنبع آموزش پیشنهادی  **
Lookingbill and Marks’ Principles of Dermatology James G. Marks JR , Jeffry J. Miller , 6th 

Edition, 2019  

   پاتولوژي

 Robbins Basic Pathology/10
th

 Edition/ Copy right. 2018 / Elsevier Inc. 

 بطور كامل. 24و  21، 20، 19، 18، 17، 16، 15، 14، 13، 12فصول 

 مباحث ذكر شده در زیر:

 (399 -419از ابتدای فصل تا ابتدای آریتمی ها ) صفحات:   - 11فصل 

 (881-888از ابتدای تومورها  تا انتهای فصل ) صفحات:  -23فصل 
Chapter 12- Hematopoetic and Lymphois systems 

Chapter 13- Lung 

Chapter 14- Kidney and Its Collecting System 

Chapter 15- Oral Cavity and Gastrointestinal Tract 

Chapter 16- Liver, Gall Bladder and Biliary Tract 

Chapter 17- Pancreas 

Chapter 18- Male Genital System and Lower Urinary Tract 

Chapter 19- Female Genital System and Breast 

Chapter 20- Endocrine System 

Chapter 21- Bones, Joints and Soft tissue Tumors 

Chapter 24- Skin 

    رادیولوژي

 
 Learning Radiology Recognizing the Basics / William Harring / 4

th
 edition /2020 

 28 – 27 – 26 – 25 – 24 – 23 – 22 – 21 – 18 – 17 – 16 – 15 – 14 – 13 – 11 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 3فصل های : 
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  جراحي عمومي

 Essentials of General Surgery and Surgical Specialties, 6
th

  Edition- Peter F. Lawrence, 2019  
 بخش های زیر مرجع سواالت آزمون های پیشکارورزی و پذیرش دستیار تخصصی هستند.           

 بصورت كامل  20تا    1فصل های 

 بصورت كامل 23و  22فصل های 

 :  (Plastic Surgery) 24فصل 

  تا ابتدای مبحث  435صفحه ا  ت  427از ابتدای صفحه(Flap  ) 

  از ابتدای مبحث(fingertip Injury)   467تا   463صفحه  

 :  (Cardiothoracic Surgery) 25فصل 

  509تا  صفحه   498از ابتدای صفحه  

 بطور كامل 26فصل 

 :  (Neurosurgery) 30فصل 

  از ابتدای مبحث (Head Injury) تا ابتدای مبحث  689تا    684صفحه(Brain Attack  ) 

  از ابتدای مبحث(Degenerative Disease of the spine)   تا ابتدای مبحث  711تا صفحه    708صفحه(

(Vascular Spine Disease)    

               

 زنـان و زایـمان

 Charles R. B. Beckmann, et al. Obstetrics & Gynecology. 8
th

 edition. American College of 

Obstetricians and Gynecologists. 2019 

 ( Appendices ) تا آخر كتاب 1033صفحات  و 34و  33به استثنای فصل های  *

 

 

   اورولوژي 

 اعضای  اورولوژی عمومی/  مولفین : دكتر ناصر سیم فروش، دكتر اكبر نورعلیزاده، دكتر محمد حسین سلطانی با همکاری

 1400چاپ سال   –م وّسهیات علمی  منتخب سراسر كشور / ویراست 

، 41، 40، 39، 37، 36، 34، 32، 31، 30، 28، 25، 22، 21، 20، 19، 18، 17، 16، 14، 13، 7، 5، 4، 3، 2، 1  شامل فصل های:

 50و   48، 47، 45

 ارتوپدي

  1398چاپ سال  -ویرایش ششم -اعلمی هرندی و همکاران تالیف دكتر بهادر "درسنامه ارتوپدی و شکستگی ها "كتاب  

 برای آزمون های پیش كارورزیبه استثنای موارد زیر *شامل همه فصل های كتاب  

 )از ابتدای مبحث گیركردن فمور و استابولوم( تا آخر فصل 14فصل 

  22و فصل  20، فصل 18فصل 

 ه آزمون پذیرش دستیار تخصصی كل كتاب نامبرده خواهد بود.دور پنجاهمیندر مرجع سواالت مباحث بالینی ارتوپدی *
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    پزشكي چشم

  1397علی جوادی، دكتر سپهر فیضی و دكتر دانیال نجدی/ ویراست دوم محمدچشم پزشکی عمومی/ مولفین: كتاب 

 ش كارورزیبرای آزمون های پی 25 و  24، 23، 20، 19، 10صل های: شامل: همه فصل های كتاب به استثنای ف*

 آزمون پذیرش دستیار تخصصیپنجاهمین برای   10همه فصل های كتاب به استثنای فصل  *  

 گوش و حلق و بيني
 

 Handbook of Otolaryngology / Head and Neck Surgery / David Goldenberg , Bradley J. Goldstein  

/ Thieme/ Second Edition / 2017 

  بجز فصول :

Section 1:   (1.7 , 1.8) 

Section 2:   كل فصل  

Section 3:   (3.4.3 , 3.5.3 , 3.5.4 , 3.5.5 , 3.10) 

 Section 4:   (4.7) 

Section 5:   (5.2 , 5.3.3 , 5.3.4 , 5.4.1 , 5.6) 

Section 6:   (6.3.1 , 6.3.2 , 6.3.8 , 6.3.9 , 6.3.11 , 6.3.13 , 6.3.14 , 6.3.15 , 6.3.15.1 , 6.3.15.2 , 6.3.15.3 , 6.3.16 , 

6.3.17 ,  6.3.18 , 6.3.20 6.4.4 ) 

Section 7:    )7.3 , 7.8 (كل فصل بجز  

Section 8:    (8.4 , 8.5 , 8.6 , 8.8 , 8.9, 8.11) 

Section 9:    (9.1.1 , 9.1.5 , 9.1.6 , 9.2  كل فصل بجز : ) 

 Appendix:     A,B,C 
 

  اخالق پزشكي

 دكتر باقر الریجانی، ترجمه دكتر  پزشك و مالحظات اخالقی/ تالیف و تعلیقات جلد اول : -خالقیپزشك و مالحظات ا

 ویرایش دومآرامش، 

 آمار و اپيدميولوژي بيماریهاي شایع در ایران

 Introduction to Biostatistics and Research Methods /fifth Edition/ P.S.S.  Sundar Rao, 

DR. PH/2012 by PHI Learning Private Limited, New Delhi فصول: )1تا 9 ، 11، 12 ،14، 21 تا

 24و 26(         

  شورای نویسندگان با سرپرستی دكتر پروین یاوری -"اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران "فصول منتخب از كتاب 

 شامل: 

 45تـا    43،   37،  33تـا   31،  20تـا    1ل: فصو –( 1399سال  -چاپ اول از ویراست دومجلد نخست بیماری های واگیر)

  45تا   42و  فصول    26،   فصل 16تا    1فصول   -(  1394سال -چاپ نوبت دومجلد دوم بیماری های غیرواگیر )

 12، 9، 7، 6، 4، 3فصول  -(  1400 سال) . ویراست دوم. جلد سوم سرطان ها
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 1399سال  -چاپ اول از ویراست دوم  -د  نخست: بیماری های  واگیراپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران جل

 جـذام 15فصل  مقدمه ای بر اپیدمیولوژی بیماری های  واگیـر 1فصل 

مراقبت، مقررات بین المللی سالمت و  2فصل 

 بیماریهای واگیـر

ت( 16فصل   بروسـلوز )تب ماـل

سالمت واحـد، سالمت جهانی و اپیدمیولوژی  3فصل 

 یماریهای عفونیب

 وبـا 17فصل 

 تب حصبـه و شبـه حصبـه 18فصل  عفونت اچ آی وی/ ایـدز 4فصل 

مسمـومیـت های غذایـی سـالمونالیی  19فصل  هپاتیت های ویروسی 5فصل 

 )سالمونلوزهای غیرتیفوئیـدی(

مسمـومیـت های غذایـی سـالمونالیی )شیگـال،  20فصل  [نفلوانزا 6فصل 

 یـلوباكتـر(اشـرشتـا كمپ

 لیشمـانیـوز جلـدی )سـالك( 31فصل  سرخك 7فصل 

 لیشمـانیـوز احشـایی )كاالآزار( 32فصل  سرخجه 8فصل 

 مـاالریـا 33فصل  اوریون 9فصل 

تـك یـاختـه های روده ای )آمیبیـاز، ژیـاردیـوز  و   37فصل  فلج اطفال 10فصل 

 كریپتواسپوریدیوز(

 ت های آمیـزشیعفون 43فصل  هاری 11فصل 

 عفونت های بیمارستانی 44فصل  كنگو -تب خونریزی دهنده كریمـه 12فصل 

 مقاومت به داروهای ضـد میکروبی 45فصل  سندرم تنفسی خاورمیانه 13فصل 

   لس 14فصل 
 

 1394چاپ سال    -جلد  دوّم : بیماریهای  غیـرواگیـر -اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران 

 كمبـود یـد 12فصل  قدمه ای بر اپیدمیولوژی بیماریهای  غیـرواگیـرم 1فصل 

 بالیای طبیعـی 13فصل  پرفشـاری خون 2فصل 

 حـوادث جـاده ای 14فصل  تب روماتیسمی و بیماری روماتیسمی قلب 3فصل 

 سقـوط 15فصل  بیماری ایسکمیك قلب 4فصل 

 سـوختـگی 16فصل  بیماری مزمـن دریچـه قلب 5فصل 

 افسـردگی و اضطـراب 26فصل  دیابت 6فصل 

 عوارض تغییرات اقلیـم بر سالمت 42فصل  چاقـی 7فصل 

 دخانیات 43فصل  استئـوپروز )پـوكی استخـوان( 8فصل 

 اعتیـاد 44فصل  كـم كاری تیـروئیـد نوزادان 9فصل 

 سالمت اجتـماعی 45فصل  انـرژی كودكان -سوء تغذیـه پروتئیـن 10فصل 

   كمبـود ریزمغـذی ها 11ل فص
 

 1400 چاپ سال  -جلد  سـوم : سرطان ها -اپیدمیولوژی بیماری های شایع ایران 

 سرطان پستـان 3فصل 

 معدهسرطان  4فصل 

 ریم سرطان 6 فصل

 سرطان كولون و ركتـوم 7فصل 

 سرطان پروستـات 9فصل 

 سرطان ریـه 12فصل 
 

 



 عموميبيرخانه شوراي آموزش پزشكي د

 1۴۰2و شهریور  1۴۰1اسفندماه  پيش كارورزي  آزمون هايمنابع 

  دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصي پنجاهمينو 
 

 دوره آزمون پذیرش دستيار تخصصي پنجاهمينو  1۴۰2 و شهریور   1۴۰1 اسفندماه پيش كارورزي  آزمون هايمنابع  8از  8:  صفحه
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 شامل فصول مندرج در جدول زیر:        

 عناوین و زیرفصل ها سرفصل ها

 داروهای اتونومیك  - 2قسمت 
 بلوكرهای كولینوسپتور و بازیاب های كولین استراز  

 بلوكرهای آدرنوسپتور 

 –داروهای قلبی  – 3قسمت 

 عروقی

 داروهای مورد استفاده در هیپرتانسیون 

 وازودیالتورها و درمان آنژین 

 نارسائی قلبی

 ها و سایر داروهایی كه روی كلیه اثر می گذارد  دیورتیك

داروهای مؤثر بر  -4قسمت 

 عضالت صاف

  قیو داروهای مورد استفاده در چا هیستامین، سروتونین و آلکالوئیدهای ارگوت

 داروهای متسع كننده برونش و سایر داروهای مورد استفاده در آسم 

داروهای سیستم  -5قسمت 

 عصبی مركزی

 خواب آور  –داروهای آرامبخش 

 داروهای ضد صرع 

 داروهای موثر در پاركینسون 

 داروهای ضدجنون 

 افسردگی ضد داروهای 

  داروهای مخدر/ شبه تریاک )اپیوئیدی( و آنتاگونیست ها

داروهای مؤثر بر  – 6قسمت 

 خون، التهاب و نقرس

 داروهای مورد استفاده در اختالالت انعقاد خون 

 داروهای مورد استفاده در درمان هیپرلیپیدمی 

 داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی، استامینوفن 

 داروهای آندوكرین -7قسمت 

 تیروئید و داروهای ضد تیروئیدی 

 آنتاگونیست های مربوطه  كورتیکواستروئیدها و

 هورمون های گنادی 

 هورمونهای پانکراس و داروهای ضد دیابت 

داروهای شیمی  -8قسمت 

 درمانی

 سلول  غشادیواره و آنتی بیوتیك های موثر بر روی  دیگر و بتاالكتام ها

 كلرامفنیکل و  تتراسیکلین ها و ماكرولیدها  

 و اسپکتینومایسین ها  آمینوگلیکوزیدها

 سولفونامیدها و تری متوپریم، فلوئوروكینولون ها 

 میکوباكتری  داروهای ضد

 )داروهای ضد ویروس هرپس و ضد آنفلوآنزا(داروهای ضد ویروس 

 كاربرد بالینی داروهای ضدمیکروبی 

 مباحث ویژه  -10قسمت 

 اداره بیمار مسموم 

 داروهای مورد استفاده در بیماریهای گوارشی  

 وهای گیاهی مکمل ها و دار

 


