
 7و 6اطالعیه تکمیلی در خصوص امتحان فینال دانشجویان پرستاری ترم 

 ایستگاه شماره یک
 
 

 

 

 مدرسین: خانم فرجی

 آقای رضایی 

 

 

 

 مسئول ایستگاه:

 آقای رضایی

 پانسمان 

o انواع زخم و عوارض 

o مراقبت پرستاری از زخم 

o وسایل پانسمان 

o شستشوی زخم 

o درن 

o چست تیوپ 

 بانداژ 

o  انواع بانداژ 

o بانداژ باقیمانده در آمپوتاسیون 

o توجهات پرستاری در انواع بانداژ 

 درن 

o  انواع درن و مراقبتهای پرستاری مربوطه 

o  اهداف درن گذاری 

o مراقبتهای چست تیوب 

 سونداژ 

o سونداژ ادراری 

o  سوند رکتال 

 

 ایستگاه شماره دو
 

 

 

 قبادیمدرسین: خانم 

 خانم کریمی

 

 

 

 مسئول ایستگاه:

 خانم کریمی

 روش های دارو دهی 

o .... داروهای ورید، عضالنی، زیرجلدی، داخل جلدی، خوراکی، تنقیه و 

o نحوه کنترل و مراقبت های پرستاری در عوارض دارویی 

 داروهای ترالی احیا 

o )شناخت دارو ها) گروه دارویی، کاربرد 

o نحوه تجویز 

o  عوارض و کنترل آنها 

  مایع درمانی 

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 

 NGT 
o الواژ 

o گاواژ 
 



 

 

 

 

 ایستگاه شماره سه
 

 

 

 مدرسین: 

 آقای دکترعلیرضا خاتونی

 آقای دکتر رستم جاللی

 

 

 

 مسئول ایستگاه:

 رستم جاللیآقای دکتر 

 

  الکترو شوک 

o کار با دستگاه 

o  شناخت اجزای آن 

 نوارقلب 

o  گرفتن نوار قلب 

o  کار با دستگاه نوار قلب 

o  ،خواندن ابتدایی نوار قلب) ریتم، ریت و تعیین ایسکمیInjury  وInfarction 

 عالئم حیاتی 

o  کنترل عالئم حیاتی 

o  چارت عالئم حیاتی 

 گزارش نویسی 

o  ثبت مداخالت فرایند محور 

o  ثبت مشاهدات سیتماتیک 

 

 ایستگاه شماره چهار
 
 
 
 

 مدرسین: 

 علیرضا عبدیآقای دکتر

 خانم سمیه مهدوی کیان

 

 

 

 مسئول ایستگاه:

 آقای دکتر علیرضا عبدی

 اکسیژن درمانی 

o   انواع ماسک ها 

o کاتتر 

o کانوال 

o  چادر اکسیژن 

o  استفاده از انواع آمبوبگ 

  هواییبازکردن راه 

o گذاشتن ایروی 

o کار با الرنگوسکوپ 

o  لوله گذاری داخل تراشه 

o  ساکشن از را دهان 

o  ساکشن از راه تراشه 

 

  گازهای خون شریانی 

o  تعیین وضعیت اسیدوز و آلکالوز 

o  تعیین وضعیت جبران شده 

  تنفس مصنوعی درCPR 

 



 

 

 توجه :

 .صبح می باشد 8:30ساعت شروع امتحان  

 

 پنج ایستگاه شماره
 

 

 

 مدرسین: 

 آقای دکترامیرجاللی

 رحمتی آقای محمود

 

 مسئول ایستگاه:

 

 روان پرستاری 

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

o  گرفتن شرح حال از بیمار روانپزشکی نحوه 

o ( معاینه وضعیت روانیMSE) 

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

o  اختالالت خلقی 

o اختالالت اضطرابی 

 رفرنس 

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 -کتاب طرح های مراقبتی روان پرستار-
 چاپ اندیشه رفیع

o س های مرتبط نیز می توانید استفاده کنید.از رفرن 

 

 ششایستگاه شماره 
 

 مدرسین: 

 خانم دکترپروین عباسی

 

 

 

 مسئول ایستگاه:

 خانم دکترپروین عباسی

 

 پرستاری کودکان 

o اصول اولیه مراقبت های پرستاری در بخش اطفال 

o مراقبت های پرستاری در کودک مبتال به پنومونی 

o  کودک مبتال به مننژیتمراقبت های پرستاری در 

o مراقبت های پرستاری در کودک مبتال به گاستروآنتریت 

o نکات مهم در نحوه دارو دادن در بخش اطفال 

o IV تراپی در اطفال و نکات پرستاری 

o مشخصات کلی رشد و تکامل در دوران کودکی کاربرد آن در فرآیند پرستاری 

o مراقبت های پرستاری در کودک دچار تشنج 

 رفرنس 

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

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

 
 



 بسمه تعالی

 

کارشناسی پیوسته پرستاری به   7و 6گروه بندی و تاریخ امتحان فینال دانشجویان ترم 

. اشدی بم  8:30شرح زیر بوده و محل برگزاری امتحان در سالن پراتیک ، راس ساعت 

 حضور دانشجویان در تاریخ معین شده الزامی است.

 

 ردیف
17/6/97 

 )شنبه(

18/6/97 

 )یکشنبه(

19/6/97 

 )دوشنبه(

20/6/97 

 )سه شنبه(

21/6/97 

 )چهارشنبه(

 5گروه   4گروه  3گروه   2گروه   1گروه 

 مسعود رضایی فریبا عبدمحمدی حدیث اکبری نژاد محدثه قاسمی مجتبی قاسمی 1

 بختیار سعیدی کیش لیال غالمی صفورا نظری عامله پردیس مرادی سیدمحمدامیر احمدی 2

 سعید شبرندی ثنا فرتاش الهام محمدیان ساجده مهرپرور فرشاد رحمتی 3

 میالد صالحی سهیال قیصرنیا فاطمه مریدی زهرا سعیدی رشبوکریعلیرضا صادقی  4

 افشین عبدالمحمدی مژده الرتی الهه موسی بیگی نگین فرامرزی نسب پرهام رازیانی 5

 امیر فیض الهی هانیه مالئی عصمت نانکلی مدینه رضایی قلعه گاه علی ارغوانی 6

 محمدجواد قبادی  ثمن نظری اسامه نیریزی سارا احمدی برشاهی محمد حق گویی 7

 میالد کهریزی اسرین نوری سارا محمدی فاطمه بازوند امیر خسروی 8

 علی گراوند ندا هاشمی دره بادامی  شیرین فرضی فاطمه پرموزه سعید دربندزردی 9

 محسن محمدزاده ثریا یاوری صدر شبنم اشرف آبادی حدیث چاوشانی امیرحسین کرمی 10

 نوید مرادی معصومه ابدالی نسیبه عبدی ارمینه سلیمی زادهاردیس کیانی  11

 حسین معصومی هانیه غالمی مرضیه آزادی مهسا شیراوند ادریس گودرزی 12

 محمود موسوی پویا احمدی مهدیه آقاعلی سحر خزایی محمد حیدریان 13

 پویا میری شهریار احمدی نگار بابایی مژده عثمان زاده محمدرضا درویشی 14

 مهدی امانی علی ارجمندپور رویا بهادری هانیه کریمی میالد محمودی 15

 امیر شریفی فرزاد الماسی سارا جلیلیان منا محسنی پور مسلم ملکیان 16

 مهدی الیاسی گلباغی حسام پرندین زهرا حیاتی نسیم محمدی وحید نوروزیان 17

 امیرحسین تندرو حسین ابادیمحمد  محدثه خانی فاطمه امیری فرهاد یاری کلکشوندی 18

سیدعلی حسینی  زهرا خزایی سحرجعفری چقازردی یونس عزیزی 19

 چشمه کبودی

 پارسا محمدی

 کیوان درویشی محمدصالح خنجری سما رحمانی سپیده امیری محمدعلی حاجی عموشا 20



 

 

 

 

 : پرستاری 7و 6 ترم دانشجویان توجه قابل

 17/6/97 های تاریخ در فینال آزمون برگزاری زمان

 صبح 8:30 ساعت( چهارشنبه لغایت شنبه) 21/6/97 لغایت

 .باشد می مامایی-پرستاری دانشکده پراتیک درمحل

 

 دکترعلیرضاعبدی

 پرستاری مدیرگروه

زهرا صادقی حاجی  مژگان اکبری فاطمه اسدی  21

 آبادی

 پیرغیبیمیثم اخگری  درسا احمدی

 مژگان غالمی


