
 بسمه تعالی   

ا  16اب م بخووه  93ازموو ا ایووایم ازموو ا میابتیووا  بووالی(ی یژیووااب و انوورس اای ووو ناا یژیووااب  اباا  

زمو ا آموااگی بوژا  آ .بژگزاب خ اهد گژاند ا م(ابع جیت مطالعه بوه روژذ لنوی موی بارود 97تیژماس یال  17

 . خ اهد ردنین یامه بفااب آ الزامی ب اس ا با اای و ناا مژااا  مطابق 

 

 یام ابس م(بع مطالعه فص ل تعیین ردس

5-6-12-13-14-16-25-29 

 استفراغ شدید بارداری(  -)پره اکالمپسی16از فصل

یژیااب  ا بیدارت مااباا ا  دکتر میترا ذوالفقاری

 ی زاااا

 یژیااب  ک اکاا وونگ تمام فصول

مراقبت  از بیمتار  -  AVبلوکهای  -اریتمی های دهلیزی و بطنی -انفارکتوس میوکارد

مراقبت  از بیمتار  -اختالالت استید و بتاز  -راههای هوایی مصنوعی-دارای پیس میکر 

ترومتا ) بررستی  -شتو   -دیالیز صتفاقی( -) دیالیز خونی-همودیالیز -تح  ونتیالتور 

 CPR - ABG-بیمار ترومایی(

 مژاقبت ها  انرس یژیااب  احمد علی اسدی نوقابی

جتزوات کالستی پرستتاری  -اپیدمیولوژی و مبارزه بتا بیماریهتا بترای پرستتاریکتاب 

 (راهنمای کشوری واکسیناسیون )اخرین ویرایش - بهداش  جامعه

 

- 
 یژیااب  بیدارت جامعه

 -کلیه و مجاری ادرار ) انواع سنگهای ادراری -مفاهیم پایه پرستاری ) فرایند پرستاری(

ستینوس –هموروئیتد  -گتوار)) زختم هتای گوارشتی –مراقبتها و اموزشها(  -عفون  ادراری

-ارتوپدی) مراقب  های پرستاری در انتواع شکستتگیها( –ریفالکس(  -آپاندیسی  -پایلونیدال

     -نارستایی قلبتی -انژین صتدری-قلب و عروق) هیپرتانسیون -اختالالت تیروئید(-غدد) دیاب 

سکته مغزی -مولتیپل اسکلروزیس-مراقبتهای پرستاری در تشنج( اعصاب )  ACB-DVT 

ICP)-اسم( ادم حاد ریه -سینوزی  -امبولی -تنفس- COPD  )–  )بیماریهای عفتونی )ستل

 گو) -چشم ) کاتاراک ( –سرطان) مراقب  های پرستاری از بیماران تح  شیمی درمانی (  –

مراقبتهتتای پرستتتاری  درصتتد ستتوختگی وتعیین و ستتوختگی)پوستت   –)انتتواع اوتیتت ( 

 -رکتوسل -بیماری التهابی لگن  زنان ) -خون) انواع انمی و ترانسفوزیون خون( -(درسوختگی

 سرطان پستان و تریکومونا( -سرطان پروستات -کاندیدیازیس -واژینی  -سیستوسل

 یژیااب  بزبگساالا / یالم(داا برونر سودارث

 بررسی سیستم اعصاب –اصول اخذ شرح حال و معاینات بالینی 

 

 بژبیی اضعیت یالمت  معاینات بالینی باربارابیتز

 -NGT-HAND WASH -بخیه -پانسمان-کاتتریزاسیون) سوند فولی( -انواع تزریقات

HAND  RUB 

  

 اص ل ا ف( ا یژیااب   پوتروپری 


