
امتحانی  منابع -ه  

 منابع  سرفصل دروس نام درس نام ایستگاه 

اورژانس و 

بزرگساالن و 

 سالمندان

 بیماری های عروق کرونر ، بیماری های دریچه ای قلب   قلب
 ی، بیماری های عفونی قلبوپاتیومیو کارد  ی قلب  یینارسا

 داخلی جراحی برونر

بیماریهای کورپولمونال، آمبولی ریه،  سرطان حنجره، پنومونی، ادم ریه،  تنفس

 بیماری های انسدادی مزمن ریه

جراحی برونرداخلی   

ی روده، بیماری زخم های گوارشی، سرطان معده، بیماری های التهاب گوارش 

 های مری )ریفالکس و سرطان مری(، سرطان روده 

 داخلی جراحی برونر

، سنگ های ادراری، مثانه نوروژنیک، سندرم نفروتیک،  UTI مجاری ادرای 

 گلومرونفریت

 داخلی جراحی برونر

 داخلی جراحی برونر هیپر ناترمی، هیپوناترمی، هیپرکالمی و هیپو کالمی  الکترولیت آب و 

 مراقبت گچ و آتل  ارتوپدی

( و  استئومیلیتعفونی،استئوآرتریت، آرتریتاختالالت التهابی و عفونی )

 روماتوئیدآرتریت

 داخلی جراحی برونر

 موکاتاراکت، گلوک اختالالت چشم و گوش

 اوتیت، بیماری منیر انواع 

 داخلی جراحی برونر

 داخلی جراحی برونر سل و تب مالت  بیماری های عفونی 

 داخلی جراحی برونر دیابت، هیپرتیروئیدی و هیپوتیروئیدی  غدد و متابولیک

کبد و مجاری صفراوی و  

 پانکراس

سیروز کبدی، کوله سیستیت و سنگ های صفراوی،  ،A, B هپاتیت

 پانکراتیت  

 داخلی جراحی برونر

 داخلی جراحی برونر انواع تروما به سر، اختالالت تشنجی،   CVA ،MS، انواع ICP اعصاب

 داخلی جراحی برونر ، فراورده های خونی انواع آنمی ها، لوسمی ها  خون  

 داخلی جراحی برونر بیماران دچار سوختگیمراقبت از  پوست و سوختگی

اقدامات پرستاری در  ESI(، تریاژ ICSمسمومیت ها، انواع تروما )سر، قفسه سینه، اورژانس و بالیا 

اورژانس )شیری، نیک 

 روان( 

 مادر و نوزاد 

 57-56صفحه  4فصل 

مادر و نوزاد پرستاری 

 میترا ذوالفقاری 

 72صفحه  6فصل

 84و  80تا78 صفحه 7فصل 

 کل فصل  13فصل 

 کل فصل  14فصل

 ، آمپول تزریقی و شیردهی TL ،LD ،HD، کاندوم، وازکتومی، IUD 15فصل

 کل فصل  16فصل

 EPدکولمان، جفت سرراهی،  17فصل

،  237-236دیابت، آنمی، ایدز، آپانتیسیت، شکم حاد و تروما، صفحات  18فصل 

247-248 

 289تا 284صفحات  25فصل 

 کل فصل  26فصل 



پرستاری بهداشت 

جامعه و فرد و 

 محیط 

 سالمندان  

 میانساالن 

 مدارس

 نوجوانان 

 تغذیه

 شاخص های سالمت کشوری

 مادران باردار و کودکان

 

اپیدمیولوزی و مبارزه با  

بیماری ها برای 

جزوات کالس  -پرستاری

پرستاری بهداشت 

راهنمای   -جامعه

کشوری  

واکسیناسیون)آخرین  

 ویرایش(

 مراقبت های ویژه 

ICU 
 

CCU 
 دیالیز

 ABGتفسیر 

 تهویه مکانیکی و مراقبت های مربوط به آن 

 ECGتفسیر 

 انواع دیالیز و مراقبت های پرستاری

کتاب مرجع مراقبت  

  پرستاری ویژه در بخش

 ICU,CCUدیالیز و 

 کودکان

  ای تغذیه اختالالت

   انگلی و  عفونی بیماریهای

   پرخطر نوزاد

 
 
 
 
 
 
 

  و آب تعادل عدم   و تعدل

  بدن الکترولیت

  کلیوی عملکرد اختالل

 
   ریوی عملکرد اختالل

 
  گوارشی عملکرد اختالل

 
   عروقی   قلبی عملکرد اختالل

 
  خونی عملکرد اختالل

 
 عصبی عملکرد اختالل

 (  FTT)  رشد نارسایی و ماراسموس و کواشیورکور

 کرمک  و  ژیاردیا  عفونی، منونوکلئوز مننژیت، انواع

 
  سپادیازیس اپی گاالکتوزومی، کتونوری، فنیل مادرزادی، هیپوتیروئیدی

  دیافراگماتیک، فتق  هیدروسل،  کریپتورکیدیسم، هیپوسپادیازیس،  و

 دیسپالزی  چماقی، پا مری، تراشه فیستول و مری آترزی امفالوسل،

 و دیررس و زودرس نوزاد  میکروسفالی، و  هیدروسفالی  هیپ، مفصل

 داون سندروم

 استفراغ  و اسهال و دهیدراتاسیون

 
   رفالکس نفروتیک، سندروم ادراری، دستگاه عفونت

 ویلمز  تومر و  حالب به مثانه

 پنومونی انواع و کیستیک فیبروز خارجی، جسم اسپیراسیون آسم،

  تنگی هیرشپرونگ،  بیماری سلیاک، بیماری  مری، به معده   رفالکس

 پیلور  هیپرتروفیک

 کاوازاکی بیماری و  قلبی  بیماری به مبتال کودک از مراقبت

 تاالسمی  هموفیلی،  تاالسمی،  بتا  آهن، فقر  خونی کم

 مغزی فلج  تشنج، تب صرع،

 پرستاری کودکان ونگ 

 

  


