
 دانشجویان پرستاری ت بالینی پایان دوره صالحی اطالعیه تکمیلی در خصوص امتحان

 

 

 

 یک ایستگاه شماره

 

 روان پرستاری 

o نحوه برقراری ارتباط با مددجو ، استفاده از تکنیک های ارتباط در ارتباط درمانی 

o نحوه  گرفتن شرح حال از بیمار روانپزشکی 

o  معاینه وضعیت روانی(MSE) 

o نجام شده در رابطه با اختالالت اسکیزوفرنی تشخیص های پرستاری و اقدامات ا
 و هذیانی

o  اختالالت خلقی 

o اختالالت اضطرابی 

 منابع 

o  انتشارات اندیشه رفیع-محسن کوشان و سعید واقعی-1پرستاری بهداشت روان 

o  نشرسالمی -جمیله شیخی، فاطمه نوغانی -1پرستاری بهداشت روان 

o  ترجمه محمد آقاجانی–کاترین فورتیناژ -مراقبتی روان پرستار کتاب طرح های-
 چاپ اندیشه رفیع

 های مرتبط نیز می توانید استفاده کنیدمنبع از 

 

 

 

 دوایستگاه شماره 
 

 

 

 

 

 پرستاری کودکان 

o اصول اولیه مراقبت های پرستاری در بخش اطفال 

o مراقبت های پرستاری در کودک مبتال به پنومونی 

o ستاری در کودک مبتال به مننژیتمراقبت های پر 

o مراقبت های پرستاری در کودک مبتال به گاستروآنتریت 

o نحوه دارو دادن در بخش اطفال باره ینکات مهم در 

o   اختالالت آب و الکترولیت وIV تراپی در اطفال و نکات پرستاری 

o  پرستاری در کودک دچار تشنجمراقبت های 

 منابع 

o  ترجمه دکترمهناز شوقی-کودک سالم -جلد اول-درسنامه پرستاری ونگ 

o ترجمه دکترمهناز شوقی-کودک بیمار -جلد دوم -درسنامه پرستاری ونگ 

 
 

 

 

 هایستگاه شماره س

 پرستاری بهداشت جامعه

o مهارت های تزریق واکسن 

o سالمندان -مادران-مراقبت های کودک سالم 

o های غذایی تغذیه تکمیلی و مکمل 

o بیماری های واگیر و غیرواگیر 

 منابع 

o  (مباحث خانواده)النگستر 2پرستاری بهداشت جامعه 

o درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی پارک 

o آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی وزارت بهداشت 

o بوکلت چارت های وزارت بهداشت 



 

 

 

 

 

 چهارایستگاه شماره 
 
 

 

 
 

 پانسمان .1

o انواع زخم و عوارض 

o مراقبت پرستاری از زخم 

o وسایل پانسمان 

o شستشوی زخم 

o درن 

o چست تیوپ 

o نخ بخیه سوچور و انواع 

 بانداژ .2

o  انواع بانداژ 

o بانداژ باقیمانده در آمپوتاسیون 

o توجهات پرستاری در انواع بانداژ 

 درن .3

o  انواع درن و مراقبتهای پرستاری مربوطه 

o  اهداف درن گذاری 

o مراقبتهای چست تیوب 

 سونداژ .4

o سونداژ ادراری 

o  و انماسوند رکتال 

 

 

 

 پنج ایستگاه شماره
 

 

 
 

 روش های دارو دهی .1

o ی ورید، عضالنی، زیرجلدی، داخل جلدی، خوراکی، تنقیه و داروها.... 

o نحوه کنترل و مراقبت های پرستاری در عوارض دارویی 

 داروهای ترالی احیا .2

o (گروه دارویی، کاربرد) شناخت دارو ها 

o نحوه تجویز 

o  عوارض و کنترل آنها 

 مایع درمانی  .3

o  انواع سرم ها 

o  انواع ست سرم ها و تنظیم قطرات آنها 

o  انواع دهیدراتاسیون 

o  مراحل مایع درمانی ورید 

o  مراقبتهای پرستاری در مایع درمانی 

o اصول ترانسفوزیون خون و مراقبتهای پرستاری 

4. NGT - OGT 
o الواژ 

o گاواژ 
 



 

 

 

 

 

 

 شش ایستگاه شماره
 

 

 
 

 مانیتورینگ/پیس میکر/ الکترو شوک  .1

o کار با دستگاه 

o موارد استفاده 

o  شناخت اجزای آن 

 نوارقلب .2

o وار قلب گرفتن ن 

o  کار با دستگاه نوار قلب 

o ریتم، ریت و تعیین ایسکمی، ) خواندن ابتدایی نوار قلبInjury  و

Infarction 
o ارائه درمان و مراقبت های پرستاری 

 عالئم حیاتی .3

o  کنترل عالئم حیاتی 

o  چارت عالئم حیاتی 

 گزارش نویسی .4

o  ثبت مداخالت فرایند محور 

o  ثبت مشاهدات سیتماتیک 

 
 

 

 

 

 

 هفتشماره ایستگاه 
 
 
 
 
 

 اکسیژن درمانی .1

o   انواع ماسک ها 

o کاتتر 

o کانوال 

o  چادر اکسیژن 

o  استفاده از انواع آمبوبگ 

 بازکردن راه هوایی .2

o گذاشتن ایروی 

o کار با الرنگوسکوپ 

o  لوله گذاری داخل تراشه 

o  ساکشن از را دهان 

o  ساکشن از راه تراشه 

o تنظیمات ونتیالتور و شناسایی مدها 

 

  یگازهای خون شریان .3

o  نحوه گرفتنABG  وVBG 

o تست آلن 

o  تعیین وضعیت اسیدوز و آلکالوز 

4. CPR  به صورت کلی 

 GCSاندازه گیری سطح هوشیاری با مقیاس  .5

 



 

 :منابع
 

o  انتشارات اندیشه رفیع-محسن کوشان و سعید واقعی-1پرستاری بهداشت روان 

o  نشرسالمی -جمیله شیخی، فاطمه نوغانی -1پرستاری بهداشت روان 

o  چاپ اندیشه -ترجمه محمد آقاجانی–کاترین فورتیناژ -کتاب طرح های مراقبتی روان پرستار

 رفیع

o  ترجمه دکترمهناز شوقی-کودک سالم -جلد اول-درسنامه پرستاری ونگ 

o ترجمه دکترمهناز شوقی -کودک بیمار -جلد دوم -درسنامه پرستاری ونگ 

o  (ث خانوادهمباح)النگستر 2پرستاری بهداشت جامعه 

o درسنامه پزشکی پیشگیری و اجتماعی پارک 

o آخرین دستورالعمل برنامه ایمن سازی وزارت بهداشت 

o بوکلت چارت های وزارت بهداشت 

o مهارت های پرستاری، پوتروپری اصول و 

o اصول ومهارت های پرستاری، تایلور، ملیحه سادات موسوی 

o جراحی برونر وسودارث -مجموعه کتاب های داخلی 

o  در بخش هایکتاب جامع مراقبتهای پرستاری ویژه CCU ،ICUمحمد رضاا عساگری، حساین    ، و دیالیز ،

 شیری

 از منبع های مرتبط نیز می توانید استفاده کنید                  

 
 

 


