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

می باشد. حضور   8:30بوده و محل برگزاری امتحان در سالن پراتیک ، راس ساعت 

 دانشجویان در تاریخ معین شده الزامی است.

 

 ردیف
16/6/98 

 )شنبه(

 17/6/98 

 )یکشنبه(

 20/6/98 

 )چهارشنبه(

 3گروه   ردیف 2گروه  ردیف  1گروه 

 محمدجواد میرزایی 37 محمدجواد دانشور 19 یاسر مرادی فر 1

 آنیتا نجفی فر 38 هانیه دهنو 20 سعید احمدی  2

 هانیه نصرتی 39 پیام امیری 21 کسری یعقوبی 3

 آرمین عیسی پور 40 محمدصادق ایزدی گاوبنده 22 مهین رحمانی زاده 4

 شراره کاوه 41 فواد پرنیان 23 پویا رحیمی 5

 ندا کرمی 42 طیبه ثقفی 24 حسین زردویان 6

 زهرا لطفی 43 پردیس القاسی دوتپه 25 رویا سرمستی 7

 فرزانه شرربار 44 مرضیه رحمانی 26 امیر سعدی 8

 طارق صادقی 45 محمدامین عزیزی 27 ریحانه بیگرضایی 9

 فائزه صادقی باغنی 46 حسینیکژال  28 مصطفی ناصری 10

 سبحان صفری سیاه کمری 47 میالد میرزایی 29 منا جاللوندی 11

 رضا صفری 48 مریم آزادی 30 زهرا جمشیدی 12

 کله سواری 49 طاهره دارایی کیا 31 سروه حسینی 13

 ماندانا صیادی مانک هالتی 50 فاطمه فیضی گزافی 32 محمدامین حقی 14

 آرمین عباسی زاوله 51 یزدان محمدی 33 دبیریامیرعباس  15

 پریسا عزیزی سرورانی 52 آذین محمودی 34 همایون دوستی سنجابی 16

 سیدعلی عبدالبقایی 53 زهرا مرادی 35 احسان دولت خواه 17

 زهرا عزیزی 54 انیس زرگوشی 36 فرشاد مروتی 18
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  6اطالعیه تکمیلی در خصوص امتحان فینال دانشجویان پرستاری ترم 

 ایستگاه شماره یک
 
 

 

 

 مدرسین: خانم فرجی

 آقای برجی

 

 

 

 مسئول ایستگاه:

 خانم فرجی

 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  باقیمانده در آمپوتاسیونبانداژ 

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

  دارو دهیروش های 

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 کامران وفایی

 آقای محمدمهدی خشمین

 

 

 

 مسئول ایستگاه:

 خشمینآقای محمدمهدی 

 

  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 

 بازکردن راه هوایی 

o گذاشتن ایروی 

o الرنگوسکوپ کار با 

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 



 

 

 .صبح می باشد 8:30ساعت شروع امتحان   توجه :

 

 پنج ایستگاه شماره
 

 

 

 مدرس:

 آقای محمود رحمتی

 

 مسئول ایستگاه:

 آقای محمود رحمتی

  پرستاریروان 

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 روانیMSE) 

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

o  اختالالت خلقی 

o بیاختالالت اضطرا 

 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  استفاده کنید.از رفرنس های مرتبط نیز می توانید 

 

 ششایستگاه شماره 
 

 مدرس:

 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 مراقبت های پرستاری در کودک مبتال به مننژیت 

o پرستاری در کودک مبتال به گاستروآنتریت مراقبت های 

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-سالمکودک  -جلد اول-درسنامه پرستاری ونگ 

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

 
 



 پرستاری : 6قابل توجه دانشجویان ترم 

زمان برگزاری آزمون فیناا  رر ااار     

 و 17/6/98و 16/6/98هااااااای 

چهارشنننبه  -یکشنننبه –)شنننبه 20/6/98

صاح  ررملاپ اراایا      8:30ساعت 

 ماما ی می باشد.-رانشکده ارستاری
 

 خشای احمد آقای

 پرستاری مدیرگروه

  

  



 کارشناسی ایوسته ارستاری  6امتلان فا نا  رانشجو ان ارم محاحث 

 1398ماه  شهریوراار  : 

 
 

اانسمان، شستشو، امیز کررن واانسمان انواع زخم ها، ررن، اانسمان) عوارض زخم، مراقحت ارستاری از زخم، وسا پ  -1

 چست ایوب و...(

بانداژ) هدف از گذاشتن بانداژ وباندرها، انواع باند وموارر استفاره، بانداژ اندام باقی مانده رر آمپواانسایون، اوهااا     -2

 ارستاری رر بانداژ(

ماکروست ومیکروست، عوارض ماا ع ررماانی ور ادی،    ما ع ررمانی)انواع سرم ها،کاربرر هرنوع سرم، انظیم قطرا   -3

 مراحپ ما ع ررمانی، انواع رهیدراااسیون(

ارانسفوز ون خون) انوع ملصوال  خونی، اجایزا  الزم رر ارانسفوز ون خون، مراقحت ارساتاری رر ارانسافوز ون    -4

 خون، عوارض ارانسفوز ون خون(

 رارو  -5

 ررن  -6

 چست ایوب -7

 الکتروشوک -8

 احیای قلحی ر وی -9

 زارش نو سیگ -11

 عالئم حیاای -11

 گاواژ -12

 الواژ -13

 استفاره از آمحوبگ -14

 ساکشن -15

 اکسیژن اراای -16

 سونداژ -17

18- ABG 
19- ECG 
21- NGT 

 باشد( 1391-1395ومنابع فارسی مربوط به  2111-2115منابع: ) منابع مورر استفاره مربوط به سا  های 

 (اصو  وماار  های ارستاری، اوارواری1

 (اصو  وماار  های ارستاری، اا لور 2

 ر وسورارثنهراحی برو -(مجموعه کتاب های راخلی3

 ، ملمد رضا عسگری، و ر الیزCCU ،ICU کتاب هامع مراقحتاای ارستاری و ژه رر بخش های( 4

 

نمره 100از  60حداقل نمره کسب شده از امتحان 

 می باشد.

 گروه پرستاری     


