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سخن سردبیر

خدا را شاکریم که امسال نیز همچون سنوات گذشته برگی زرین از افتخارات همیشگی پارسه در 
لوح زمان ثبت گردید. چه بسیارند دوستانی که کمر همت بسته اند تا بتوانند مسیر موفقیت خود 
را هموار کنند و برای دستیابی به اهداف واالی خود؛ با ثبات قدم و با اطمینان به درستی مسیر 

پیش بروند.
 اراده و پشتکار فردی؛ یکی از مهمترین مسائلی است که در هر دوره ای و برای کسب هر 

موفقیتی از ملزومات اصلی می باشد وهیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.
مطمئنا در کنار اراده و پشتکار فردی، طی مسیرموفقیت؛ نیاز به استفاده از رهنمود مشاوری با 
تجربه و آگاه نسبت به تمام چالشهای پیشرو دارد، لذا به تمامی بزرگوارانی که امسال همگام با 

خدمات پارسه پیش می روند پیشنهاد می کنم در ابتدای مسیر با مراجعه به فیلم مشاوره 21 تیر 
ماه با اطمینان؛ کلیت برنامه ریزی خود را تا روز آزمون رزیدنتی 99 انجام دهند. 

                                                                                                      موفق باشید
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مقدمه

ــودش را  ــی خ ــل زندگ ــام مراح ــد تم ــد و بای ــودش می باش ــی خ ــان زندگ ــانی قهرم ــر انس ه
قهرمانانــه پشــت ســر بگــذارد؛ بــرای رســیدن بــه ایــن مهــم بایــد بتوانــد بــا ســربلندی از کنــار 

ــد... . ــه ده ــم ادام ــاز ه ــد و ب ــور کن ــود عب ــای خ ــام زخم ه تم
ــی  ــه ای ب ــه آســانی موقعیــت یادگیــری از شکســت های خــود را از دســت بدهیــم؛ تجرب ــد ب نبای
ــدم  ــن ع ــل ای ــع دالی ــن  و رف ــد در صــدد یافت ــود. بای ــد ب ــا خواه ــود م ــص خ ــه مخت ــر ک نظی

ــم... . ــاز هــم ادامــه دهی موفقیــت باشــیم و ب

ــت  ــی اس ــتن و زمان ــرای کاش ب ــت  ــی اس ــز، زمان نی ــیدن  اندیش ــی در  حت
.. ــتن. ــرای برداش ب

لودویگ-ویتگنشتاین
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جلسه مشاوره 21 تیر ماه 98

در ایــن جلســه کــه بــا حضــور جمــع کثیــری از داوطلبــان آزمــون رزیدنتــی  99 برگــزار گردیــد 
مطالــب و مــوارد مهمــی مطــرح گردیــد کــه خالصــه ای از آن خدمــت شــما بزرگــواران تقدیــم 

می گــردد.
صرفــا مطالعــه کــردن بــدون برنامــه ریــزی و هدایــت صحیــح در طــول مســیر بســیار دشــوار بــوده 
و بــه ســختی می  توانــد جوابگــوی کامــل نیــاز داوطلبــان آزمــون رزیدنتــی باشــد؛  تجربــه ســالیان 
گذشــته نشــان می دهــد کــه بــه امیــد خــدا در هــر مرحلــه ای  و بــرای هــر مشــکلی توانســته ایم 

راه حلــی بیابیــم و ادامــه دهیــم... .
الزم بــه ذکــر اســت از بوجــود آمــدن تغییــرات احتمالــی هیچگونــه نگرانــی نداشــته باشــید و بــا 
ــوان  ــا می ت ــه باشــید؛ مطمئن ــرار گرفت ــی اگــر در مســیر اشــتباهی ق ــد. حت آرامــش پیــش بروی

مجــددا بــا ارائــه برنامــه جدیــد ) در زمــان مناســب( و بــدون نگرانــی موفــق شــد.
الزم بــه ذکــر اســت نبایــد بــه این گونــه تغییــرات احتمالــی توجهــی داشــته باشــید و صرفــا بایــد 
فقــط و فقــط بــا تمرکــز و بازدهــی بــاال درس بخوانیــد. )زیــرا شــرایط بوجــود آمــده در نتیجــه 

تغییــرات پیــش آمــده بــرای همــه یکســان اســت.(

ضرورت ورود به دوره تخصص ) هزینه/فایده...؟(
در پاســخ بــه ایــن ســوال بایــد  از انگیــزه کافــی، متعالــی و قــوی برخــوردار باشــید و بتوانیــد تــا 

روزهــای پایانــی و نزدیــک آزمــون ادامــه دهیــد.
ــردن مطالعــات می باشــد بطــوری  کــه  ــا ک ــدن و ره ــزه ش آفــت ایــن مســیر بی انگی  -
ــانه  ــدن ش ــئولیت درس خوان ــار مس ــر ب ــم از زی ــا می خواهی ــی و فرافکنی ه ــای واه ــا بهانه ه ب

ــرده و ... ــی ک خال
ــوان  ــه انگیــزه اولیــه ( می ت ــا یادداشــت کــردن و پــرورش انگیزه هــا ) افــزودن مــوارد جدیــد ب ب

بــا انگیــزه کافــی پیــش رفــت.
ــه را  ــن مرحل ــد ای ــت؛ می توانی ــود اس ــاوره موج ــاب مش ــه در کت ــزه ک ــدول انگی ــل ج ــا تکمی ب

ــد ( ــه نمائی ــرات مطالع ــه ک ــاوره را ب ــاب مش ــود کت ــنهاد می ش ــد. ) پیش ــام دهی انج
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 الزم بــه یــادآوری اســت کــه هیچکــدام از دوره هــای مکمــل ) ترمیمــی، پروتــزو ... ( جایگزیــن 
دوره تخصصــی نخواهنــد بــود.

همــواره الزمــه کســب موفقیــت در زندگــی ایــن اســت کــه بــر روی یــک فعالیــت متمرکــز   -
ــه  ــم ب ــر تصمی ــذا اگ ــد. ل ــدی بروی ــت بع ــه ســراغ فعالی ــام برســانید و ســپس ب ــه اتم باشــید، ب
ــد. ــوش کنی ــردن را فرام ــی مهاجــرت ک ــون رزیدنت ــیدن آزم ــام رس ــه اتم ــا ب ــد ت ــه داری مطالع

 ) الزم بــه یــادآوری اســت کــه دو کشــور آمریــکا و آلمــان از نظــر علــم دندانپزشــکی پیشــرفته تر 
ــد ... .( ــران کار می کنن از ای

جهــت تصحیــح روال آموزشــی موجــود در پارسه؛امســال  برنامــه جدیــدی را ارائــه می دهیــم کــه 
صرفــا بایــد بــا روش صحیحــی مطالعــه شــود. یکــی از مشــکالت عمــده و اصلــی در ایــن مســیر 

فراموشــی مطالــب و مشــکل بعــدی عــدم تســلط بــه مفاهیــم می باشــد.

ــه  ــد ب ــد در آزمــون تخصــص شــرکت کننــد بای ــرای دومیــن ســال قصــد  دارن دوســتانی کــه ب
ایــن مســاله توجــه داشــته باشــند کــه  داشــتن برنامــه  ریــزی صحیــح در موفقیــت ایشــان بســیار 
ضــروری اســت؛ امســال بــرای اولیــن بــار بــا برنامــه  ریــزی اصولــی تحــت عنــوان برنامــه هدایــت 

ــم و نحــوه مطالعــه شــما را بررســی می کنیــم. ــی پیــش می روی تحصیل

در پکیج بررسی و درک مفاهیم برای  دو گروه زیر خدماتی را ارائه می دهیم:
گروه آزاد  -

گروه مشاوره و هدایت تحصیلی  -
گــروه آزاد از خدمــات مشــاوره تلگــرام و برنامــه ریــزی هفتگــی و روزانــه برخــوردار خواهنــد بــود و 
گــروه مشــاوره و هدایــت تحصیلــی عــالوه بــر خدمــات ذکــر شــده بــرای گــروه اول از آزمونک هــا 

نیــز می تواننــد اســتفاده نماینــد.
ــود  ــلط خ ــزان تس ــد  می ــث( می توانی ــنگینی مباح ــاس س ــر اس ــا ) ب ــرکت در آزمونکه ــا ش ب
ــه  ــد ب ــب تســلط نیافته ای ــه مطال ــی کــه ب ــا زمان ــد، ت ــرار دهی ــورد ســنجش ق ــم  را م ــر مفاهی ب
ــک بعــدی مســتلزم کســب نمــره حدنصــاب  ــه آزمون ــد و دسترســی ب ادامــه مطالعــه نمی پردازی
ــار دوم کســب %60  و در صــورت  ــار اول، ب ــا کســر نمــره منفــی در ب می باشــد. ) کســب %50 ب

ــه مشــاوره حضــوری(. عــدم کســب نمــره مراجعــه ب
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بــرای گــروه دوم در کنــار آزمونک هــا پــس از پایــان مباحــث، بــا خدمــات مکملــی نظیــر جلســات 
ــژه تلگــرام، جلســات مشــاوره  ــا خــط وی ــه ســواالت و اشــکاالت ب نقــد و بررســی، پاســخگویی ب

فــردی حضــوری در خدمــت شــما دوســتان بزرگــوار خواهیــم بــود.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه داوطلبــان پکیــج تغییــرات یــا برنامــه ریــزی دو ســاله نیــز می تواننــد 

از خدمــات گــروه هدایــت تحصیلــی اســتفاده نمایند.
ــای  ــر درس در آزمون ه ــی در ه ــت تحصیل ــاوره و هدای ــروه مش ــب گ ــر داوطل ــرفت ه روال پیش

ــرد.  ــرار می گی ــز ق ــورد آنالی ــع م جام

چــرا داوطلبانــی هســتند کــه چندیــن ســال پیاپــی در آزمــون شــرکت می کننــد 
ــوند؟ ــق نمی ش ــی موف ول

عوامل آموزشی  .1
ــی  ــال متوال ــن س ــد حــدود چندی ــه بای ــن صــورت اســت ک ــون بدی ــن آزم ــت در ای روال موفقی

ــوند.( ــما ش ــن ش ــه ذه ــب ملک ــه مطال ــه ای ک ــه گون ــد ) ب ــی درس بخوانی بخوب
عوامل غیر آموزشی  .2

2-1 شرایط روحی و روانی نامناسب
جهــت داشــتن تمرکــز الزم بــرای درس خوانــدن؛ آرامــش الزم را از طریــق مهیــا کــردن شــرایط 

روحــی مناســب فراهــم نمائیــد. ) ســعی کنیــد مشــکالت را بصــورت ریشــه ای حــل کنیــد.(

2-2 برنامه  ریزی متزلزل
برنامه  ریزی متزلزل؛ نشأت گرقته از عدم ثبات در طی مسیر می باشد.

اگر خداوند برای بنده ای خیربخواهد به او یقین می دهد.
الزم بــه یــادآوری اســت کــه نســخه مطالعاتــی هــر فــرد مختــص خــود او می باشــد و نمی تــوان 

هــر نســخه ای را بــرای موفقیــت هــر فــرد تعمیــم داد.
نظرات مشاوره ای را بشنوید ولی در نهایت تصمیم گیرنده نهایی خود شما هستید.
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2-3پایه درسی
تمامــی دوســتان بایــد بــا مطالعــه دقیــق مطالــب پایــه تحصیلــی خــود را تقویــت نمــوده و ارتقــاء 

دهنــد) البتــه ممکــن اســت چندیــن ســال بــه طــول بیانجامــد.(

4-2 باقی ماندن در گذشته
دوســتانی کــه قبــال بــا تالش هــای خــود توانســته اند رتبه هــای خوبــی در المپیــاد، کنکــور   -
یــا ... کســب کننــد؛ اکنــون و در ایــن برهــه از زمــان نیــز بــرای موفقیــت در آزمــون تخصــص بایــد 

تــالش کننــد. 
دوســتانی کــه در دانشــگاه بیــن الملــل یــا .. درس خوانده انــد نبایــد بــا اعتمــاد بــه نفــس   -

ــد. ــه کنن ــن مطالع پایی
بطــور خالصــه بــه هــر نحــوی گذشــته بــه اتمــام رســیده اســت و بایــد بــا تــالش امــروز آینــده 

را بســازید.
        5-2 آنالیز غیراصولی و ناقص

تــا زمانــی کــه خودتــان بــه اشــکاالت خــود پــی نبرده ایــد موفــق نخواهیــد شــد. بــا توجــه بــه 
اینکــه در چنــد ســال اخیــر ســواالت آزمــون؛ مفهومــی می باشــند لــذا بــرای یادگیــری مطالــب 

توجــه بــه تدریــس مطالــب بســیار ضــروری اســت.
ذیــال بــه مــوارد مهــم دیگــری اشــاره می شــود کــه امیــد اســت در طــی ایــن مســیر راهگشــایی 

بــرای شــما باشــد:
ــد و  ــکار می باش ــل ان ــر قاب ــری غی ــر ام ــت در ه ــرای موفقی ــردی ب ــای ف ــت ویژگی ه - اهمی

ــت. ــت یاف ــتری دس ــای بیش ــه موفقیت ه ــف ب ــالش مضاع ــا ت ــوان ب می ت
- فــردی را بعنــوان مشــاور انتخــاب نمائیــد کــه خــود مســیر موفقیــت را طــی نمــوده و اکنــون 

الگویــی موفــق در ایــن مســیر باشــد.
ــن مســیر را طــی نمائیــد و  ــر ای ــواده می توانیــد راحت ت ــا خان ــازنده ب ــل س ــا داشــتن تعام - ب

بــا انــرژی بیشــتری درس بخوانیــد.
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- اگــر انســان بتوانــد در ذهنــش توهمــات و تخیالتــش را از درون و هواهــای نفســانی را از بیــرون 
تحــت کنتــرل خــود درآورد بصــورت عمــودی رشــد می کنــد و بــدون درگیــری ذهنــی در مــورد 

حــوادث پیــش آمــده؛ ســریعا تصمیــم گیــری نمایــد.
- یکبار تا انتهای مسیر را بطور کامل طی نموده و تا ثانیه آخر آزمون را تجربه نمائید.

- دو اصل کلیدی جهت موفقیت :
اول: انتخاب صحیح مسیر

دوم: استقامت در راه
- توالی موفقیت در آزمون:

 فاز اول مجاز شوید
 فاز دوم انتخاب رشته و محل برتر

الزم به یادآوری است که صرفا با تمرکز بر روی دروس ضریبدار؛ نمی توانید مجاز شوید.
در دور اول مطالعه باید بصورت موازی به مطالعه تمام دروس بپردازید. 

با استفاده صحیح و تعمیم قانون 20-80 در آمادگی آزمون رزیدنتی نیز استفاده بفرمائید.

مطالعه هدفمند
 حجم مطالعه مهم است یا عمق مطالعه؟

شــاید تصــور نمائیــد کــه اگــر روی %100 فصــول کتــب%70 تســلط داشــته باشــید می توانیــد در 
آزمــون حــدود %70 نتیجــه بگیریــد ولــی  در بهتریــن حالــت حــدود %30 نتیجــه خواهیــد گرفــت 
ولــی اگــر روی %70 مطالــب %100 تســلط داشــته باشــید؛ گرفتــن نتیجــه ای حــدود %70 ممکــن 

اســت بنابرایــن بهتــر اســت بــه جــای عجلــه بــرای بــه اتمــام رســاندن مطالــب کتــب درســی؛
بر تسلط یافتن بر مطالب  تمرکز نمائید.

ــب ذکــر شــده در جلســات مشــاوره و کتــاب مشــاوره؛ مطالعــه  ــه مطال ــا توجــه ب امیــد اســت ب
موفقــی داشــته باشــید.
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پزشکی پارسه

ــق اهــداف علمــی  موسســه فرهنگــی انتشــاراتی پیشــگامان پارســه؛  در راســتای تحق
ضمــن ادای احتــرام خدمــت تمــام بزرگــواران گــروه پزشــکی  و در پاســخ بــه 
ــی  ــات رزیدنت ــه خدم ــر ارائ ــی ب ــش مبن ــر زحمتک ــن قش ــرر ای ــت های مک درخواس
پزشــکی در صــدد ایــن برآمدیــم تــا بــا اســتفاده از تجــارب ارزشــمند اســاتید 
کارآزمــوده و بــا ارائــه خدمــات آموزشــی نظیــر پکیــج بررســی و درک مفاهیــم 
) کتــب رنگــی بهمــراه فایــل تصویــری تدریــس اســاتید(، ســواالت پشــتیبان، 
دو مرحلــه آزمــون جامــع و ...؛ شــروع موفقــی در ایــن زمینــه داشــته باشــیم.

مطمئنــا بحــث آمــوزش درمــان، نیازمنــد همــت تمــام دوســتان جویــای علــم می باشــد 
ــم... ــکی برداری ــوزه پزش ــک در ح ــد کوچ ــر چن ــی ه ــم گام موفق ــم بتوانی و امیدواری
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پکیج سواالت پشتیبان

لــزوم حــل تســت در امــر یادگیــری مطالــب علمــی؛ از جایگاه ویــژه ای برخوردار اســت و دسترســی 
آســان بــه مجموعــه دقیــق و منســجمی از ســواالت اســتاندارد نیز بســیار ضروری اســت.

ــه بانــک ســواالت پشــتیبان در جهــت تکمیــل  ــا  ارائ ــه ایــن نیــاز داوطلبــان و ب ــذا درپاســخ ب ل
ــر می باشــد: ــوارد زی ــه شــامل م ــن مجموع ــم؛ ای ــدم برمی داری ــات آموزشــی ق خدم

- آزمون های جامع سنوات گذشته
- مجموعه سواالت آزمون های ورودی، بورد، ارتقا، جایابی و ملی

- کتاب تست تالیفی جراحی دهان فک و صورت همراه با پاسخنامه تشریحی
- کتاب گام آخر همراه با پاسخنامه تشریحی )آزمون های ورودی(

- کتاب تست آزمون جایابی و ملی همراه با پاسخنامه تشریحی
ــا مطالعــه درســنامه های  ــان ب ــک ســواالت، می توانیــد همزم ــه کمــک بان ــه ذکــر اســت ب الزم ب

جامــع؛ بــه تثبیــت نــکات آمورشــی در ذهــن خــود بپردازیــد.
همــواره یکــی از اهــداف پارســه؛ خدمــت بــه دوســتداران جویــای علــم وتســهیل مســیر موفقیــت 
ایــن بزرگــواران می باشــد. بــرای خدمــت رســانی بــه دانشــجویان دوره تخصــص )رزیدنت هــای 
ــر  ــک ســواالت پارســه در رشــته تخصصــی ه ــد(؛ بان ــه عضــو پارســه بوده ان ســنوات گذشــته ک
داوطلــب ) اعــم از بــورد، ارتقــاء و ... ( بصــورت رایــگان در ســامانه آموزشــی پارســه قابل دسترســی 

. ست ا
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تطابق سواالت آزمون 98 با کتب پارسه

ــات  ــا ثب ــد ب ــه بتوانن ــن ک ــرای ای ــی ب ــون رزیدنت ــان آزم ــای داوطلب ــی از دغدغه ه یک
بیشــتری مســیراین آزمــون را طــی نماینــد؛ اطمینــان یافتــن از درســتی برنامــه ای اســت 

کــه بــا آن پیــش می رونــد.
ــه تمــام دغدغه هــای ارزشــمند شــما دوســتان بزرگــوار در جهــت  ــاس احتــرام ب ــه پ ب
رفــع آن می کوشــیم و بــه ارائــه مکتــوب تطابــق ســواالت آزمــون 98 بــا کتــب پارســه 

ــم. می پردازی
امیدواریــم بتوانیــد بــا اطمینــان هــر چــه بیشــتر بــه مســیری کــه انتخــاب نموده ایــد؛ 

موفقیــت روزافزونــی کســب نمائیــد.
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جشن تجلیل از اساتید و رتبه های برتر آزمون رزیدنتی 98 

امسال جشن تقدیر از رتبه هاي برتر با حضور افتخاری استاد ارجمند جناب آقای مهندس ایرج 
حسابی؛ مدیر عامل محترم بنیاد پروفسور محمود حسابی برگزار می گردد.

این جشن با حضور اساتید، رتبه هاي برتر آزمون رزیدنتي98، اعضاء و عالقمندان موسسه فرهنگي 
انتشاراتي پیشگامان پارسه جمعه 29 شهریور برگزار و به پاس تقدیر از این عزیزانی که موفق به 
ورود در دوره تخصصی دندانپزشکی گردیدند؛ هدایای ویژه ای به در جشن پارسه تقدیم می گردد.

انتظار برای آزمون رزیدنتی 99 نیز؛ از رهنمود اساتید پارسه و تجربیات ارزنده  دوستان در صف 
دوستان راه یافته به تحصیالت تکمیلی )تخصصی( استفاده می نمایند.

فرمایشات ارزشمند پذیرفته شدگان در کانال اطالع رسانی پارسه dparseh86@ خدمت دوستان 
گرامی تقدیم می گردد. یقینا تجربیات این بزرگواران؛ چراغ روشنی برای آزمون 99 خواهد بود.

همچون سالیان گذشته؛ بستگان درجه اول داوطلبان ؛ اعم از پدر، مادر، همسر و فرزندان با حضور 
خود در جشن موفقیت اعضای پارسه؛ رونق بخش جشنمان هستند.

خدمت داوطلبان آزمون 99  نیز  به پاس حضور در جشن، هدایایی به رسم یاد بود تقدیم می گردد. 

میزبانی شما در این جشن؛ افتخار ماست... .
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جلسات نقد و بررسی کتب رزیدنتی

یکی از روش های مهم و چالش برانگیز در یادگیری دروس؛ روش مباحثه ای می باشد که باعث رفع 
اشکاالت موجود در حین یادگیری نیز می گردد، اگر بتوان به درستی این روش علمی را در فراگیری 

مطالب پیاده کرد می توان به نتایج بسیار خوبی دست یافت.
امسال برای اولین بار و در پاسخ به این نیاز علمی دوستان بزرگوارمان؛ در صدد ارائه خدماتی منحصر 

به فرد ویژه داوطلبان پارسه جهت موفقیت در آزمون رزیدنتی 99 هستیم. 
این جلسات پس از به اتمام رسیدن تدریس درس مربوطه بصورت جلسه نقد و بررسی و مباحثه 

کتاب مرتبط انجام می گردد. 

رتبه های برتر
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حضور پارسه در کنگره ها

موسســه فرهنگــی- انتشــاراتی پارســه بــا حضــور خــود در کنگره هــای مشــهد، 
ــه آزمــون رزیدنتــی و پکیج هــای  ــه خدمــات 7گان ــه معرفــی و ارائ اصفهــان و شــیراز ب
ــا  ــا تســهیل ســازی شــرایط دسترســی و آشــنایی ب ــد ب ــا بتوان ــردازد ت کلینیــکال می پ
ــار در  ــا افتخ ــد ب ــرکت می نماین ــا ش ــن کنگره ه ــه در ای ــتانی ک ــرای دوس ــات ب خدم

کنــار شــما حضــور داشــته باشــد.
ــا  ــن کنگره ه ــن در ای ــدان و مدعوی ــکی، عالقمن ــجویان دندانپزش ــی دانش ــذا از تمام ل

ــد. ــه عمــل می آی ــوت ب ــد از محصــوالت پارســه دع جهــت بازدی
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گام های ضروری آزمون 99

زبان انگلیسی

زبــان انگلیســی همــواره یکــی از دروس پــر اهمیــت و چالــش برانگیــز داوطلبــان آزمــون 
دســتیاری دندانپزشــکی بــوده اســت. علــت اصلــی این امــر ضریــب یکســان آن در تمامی 
رشــته هــا )ضریــب2( و همچنیــن عــدم وجــود منبعــی منســجم جهــت آماده ســازی 

می باشــد. 
جهــت کســب باالتریــن درصــد در ایــن درس، دو مقولــه افزایــش دایــره لغــات و تســلط 
بــر مهارت هــای پاســخگویی بــه ســواالت درک مطلــب بســیار حائــز اهمیــت می باشــد. 
ممارســت در مطالعــه متــون مرتبــط و پاســخگویی بــه ســواالت نقــش مهمــی در کســب 

موفقیــت در ایــن درس ایفــا می نمایــد.  

تعــداد ســواالت ایــن درس در آزمــون دســتیاری 20 ســوال بــوده کــه شــامل 2 متــن 
ــات  ــات و اصطالح ــوال( و لغ ــی )5 س ــات عموم ــوال(، لغ ــدام 5 س ــب )هرک درک مطل

ــد. ــوال( می باش ــکی )5 س ــی دندانپزش تخصص
ــه صــورت  ــاتید ب ــس اس ــای تدری ــب و فایل ه ــامل کت ــه آموزشــی موسســه ش مجموع
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ــردد: ــه می گ ــدان ارائ ــت عالقمن ــر خدم ــب زی ــه در قال ــوده ک ــری ب تصوی
1. جلد اول : متون عمومی همراه با فایل های تدریس 

ــی و  ــه انضمــام آزمون هــای ورودی، مل ــد دوم : متــون تخصصــی دندانپزشــکی ب 2. جل
ــس  ــای تدری ــا فایل ه ــراه ب ــته هم ــال های گذش ــی س جایاب

3. جلد سوم : کتاب لغات 
ــرار  ــخنامه ق ــب و پاس ــواالت درک مطل ــا س ــراه ب ــی هم ــن عموم ــد اول 60 مت  در جل
داده شــده اســت کــه قبــل از شــروع هــر متــن جــدول لغــات همــراه بــا ترجمــه فارســی 

آن هــا گنجانــده شــده اســت.
 در جلــد دوم 20 متــن مرتبــط بــا رشــته دندانپزشــکی همــراه بــا ســواالت درک مطلــب 
ــته  ــنوات گذش ــای س ــاب آزمون ه ــدی کت ــمت بع ــت. در قس ــده اس ــده ش ــا گنجان آنه
ــنایی  ــت آش ــکی جه ــی دندانپزش ــی و جایاب ــای مل ــکی، آزمون ه ــتیاری دندانپزش دس
ــا چگونگــی طــرح ســواالت و بررســی آنهــا قــرار داده شــده  هرچــه بیشــتر داوطلــب ب

اســت.
در جلــد ســوم 1234 لغــت از جملــه کلمــات کاربــردی در زبــان انگلیســی و لغــات بــکار 
ــا  رفتــه در آزمون هــای ورودی، ملــی و جایابــی ســال های اخیــر گنجانــده شده اســت ت
بتوانــد بعنــوان منبعــی منجســم جهــت افزایــش هرچــه بیشــتر دایــره لغــات داوطلــب  

مــورد اســتفاده قــرار گیــرد.
ــان پارســه در 30 جلســه )عمومــی و تخصصــی( برگــزار می گــردد و مدرســین  دوره زب
ــی  ــان میکائیل ــر پیم ــدی راد و دکت ــه مجی ــر هدی ــم دکت ــرکار خان دوره س

)کیمیا(می باشــند.
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نمونه سواالت آزمونک هدایت تحصیلی

فصل اول ارتو 

اولین وقایع بلوغ در کدام ارگان رخ می دهد؟  .1
Genital )الف

Lymph nodes )ب
Brain )ج

Skeleton )د
 پاسخ: گزینه ج صحیح می باشد.

اولیــن وقایــع بلــوغ در مغــز بــا ترشــح GnRH ) هورمــون آزاد کننــده گنادوتروپیــن( 
ــاز می شــود. ــوس آغ از ســلول های نوروســکرتوری هیپوتالم

منحنــی رشــدی مندیبــل و ماگزیــا بــه ترتیــب از چــه منحنی رشــدی   .2
ــد؟ ــت می کنن تبعی

الف( رشد تناسلی- رشد بافت لنفاوی
 ب( رشد کلی بدن- رشد عصبی

ج( رشد تناسلی- رشد عصبی
د( رشد کلی بدن- رشد بافت لنفاوی

پاسخ : گزینه ب صحیح می باشد.
منحنی رشدی مندیبل در تصویر 2-4 جزء تغییرات کتاب 2019 می باشد.
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 muscle growth spurt  ــب ــه ترتی ــران، ب ــوغ پس ــل بل ــدام مراح ک  .3
می دهــد؟ رخ   ،peak velocity in gain in height ،fat spurt

I، II ،III )الف
I، III ،II )ب
II، II ،III )ج
I، III ،III )د

پاسخ: گزینه د صحیح می باشد.
ــرعت  ــک س ــه 2، پی ــد  )height spurt( مرحل ــدی ق ــش رش ــه جه ــود ک ــت ش دق

ــد. ــه 4 رخ می ده ــد مرحل ــدی ق ــش رش ــان جه ــه 3 و پای ــد مرحل ــدی ق رش

طبــق منحنی ســرعت مربــوط بــه رشــد دوران  adolescence ســرعت   .4
رشــد دختــران و پســران در کــدام  مراحــل مرتبــط بــا بلــوغ جنســی بــه 

هــم شــباهت بیشــتری دارد؟
الف( مرحله 2 در دختران با مرحله 2 در پسران
ب( مرحله 3 در دختران با مرحله 2 در پسران
ج( مرحله 2 در دختران با مرحله 4 در پسران
د( مرحله 3 در دختران با مرحله 4 در پسران

پاسخ: گزینه ب صحیح می باشد.
مطابق شکل 4-3
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تشخیص دقیق کدام مرحله بلوغ جنسی دشوارتر است؟  .5
الف( مرجله 1 در دختران

ب( مرحله 1 در پسران
ج( مرحله 3 در پسران
د( مرحله 4 در پسران

پاسخ: گزینه د صحیح می باشد.
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