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  )پرستاري(مباحث   نام دروس  ردیف

 Vocabularyدرك مطلب و    عمومی زبان  1

  پرستاري  داخلی و جراحی  2

 تنیدگی و سـازگاري ـ اخـتالل در تـصویر ذهنـی از      مروري بر کاربرد فرآیند پرستاري ـ  (مفاهیم پایه پرستاري

هـاي مـزمن ـ     ی ـ مراقبـت در بیمـاري    شوك و انواع آن ـ صدمات و ترمیم سلولی ـ پیشگیري و نوتوان  خود ـ

ـایع و    ــ  ) سـالمندي ـ مـرگ و مراحـل رویـارویی بـا آن ـ کنتـرل عفونـت در بیمارسـتان           ـادل و اخـتالل در م تع

افـزایش یـا   (ها ـ اختالل حجم مایعات در بـدن    مفاهیم پایه در تعادل مایعات و الکترولیت (هاي بدن الکترولیت

هیپونــاترمی ـ هیپرنــاترمی ـ هیپوکلــسمی ـ      (هــا  ادل الکترولیــتـــ اخــتالل در تعــادل و تبــ) کــاهش حجــم

ـ تعادل اسید و باز و اختالالت اسید و باز با ذکر بررسـی و شـناخت عالئـم، درمـان و مراقبـت            ) هیپرکلسمی

شناسـی ـ پـاتوفیزیولوژي ـ       سـرطان ـ ایپـدمیولوژي، علـت    تعریـف  (مفهوم سرطانـ ) براساس فرآیند پرستاري

شـناخت سـلول، تفـاوت سـلول طبیعـی بـا سـرطان، تغییـرات سـلولی، تفـاوت              (ن و تومورها    بیولوژي سرطا 

جراحـی،  (هاي سرطان   ـ سرطان در سالمندان ـ درمان   ـ پیشگیري از سرطان) تومورهاي خوش خیم و بدخیم

نـد  هـاي آنکولـوژي ـ بـه کـارگیري فرآی      ـ فوریت) پرتو درمانی، شیمی درمانی، ایمنی درمانی، گرما درمانی

 )پرستاري در مراقبت از مددجویان مبتال به سرطان ـ نوتوانی در سرطان

  پرستاري کودکان  3

هاي  تاریخچه، میزان مرگ و میر، میزان ابتال، صدمات، برنامه(تحوالت بهداشتی (سالمت در دوره کودکی 

اقبت خانواده محور، مر(فلسفه مراقبت (پرستاري از کودکان ـ )) 2010مراقبت بهداشتی براساس مردم سالم 

ارتباط درمانی، حمایت از خـانواده، توسـعه سـالمت،    (نقش پرستار کودکان    ) مراقبت غیر تروماتیک  

، تأثیر خانواده و اجتمـاع، فرهنـگ و مـذهب بـر سـالمت           )ها و آموزش بهداشت     پیشگیري از بیماري  

فرآینـد پرسـتاري و    (ادهفرآیند مراقبت از کـودك و خـانو  ـ  )) کودك، نقش پرستار در مراقبت از کودك      

فرویـد، اریکـسون، پیـاژه،    (هـاي رشـد و تکامـل     تئـوري  (مفاهیم رشد و تکامـل    ـ ) کاربرد تفکر انتقادي  

ـ ) بررسی تکامل و ابزار غربالگري رشد و تکامل کودك ـ بازي و نقش آن بر تکامل کودك) کولبرگ

یولوژیکی، اجتمـاعی، روانـی اجتمـاعی،    تکامل ب(رشد و تکامل    (ارتقاء سالمت کودك شیرخوار و خانواده     

، تطابق کـودك بـا فرآینـد رشـد و تکامـل طبیعـی           )شناختی، جنسی، تصویر از جسم خویشتن، بازي      

اضطراب جدایی، ترس، انواع مراقبت از کودك شیرخوار، انضباط، محدودیت، سندرم کودك لوس، (

ی سـالمت کـودك شـیرخوار    و ارتقاء نهـای  ) مکیدن انگشت، پستانک، کفش پوشیدن، رویش دندان      

تغذیه، خواب و فعالیت، بهداشت دهان و دندان، حوادث و پیشگیري از صـدمه، راهنمـایی مراقبتـی                (

کواشیوکور، ماراسموس، نارسایی رشد، (اي  اختالالت تغذیه (مشکالت بهداشتی دوره شیرخوارگیـ )) خانواده

اي، بـاال   هاي نامناسب تغذیـه     کنیکت(اي    ، مشکالت تغذیه  )اسکوروي، راشی تیسم، حساسیت غذایی    

سندرم (و اختالالت با علت ناشناخته ) درماتیت دیاپر(، برفک دهان، اختالالت پوست )آوردن، کولیک

تکامل (رشد و تکامل  (ارتقاء سالمت کودك نوپا و خانواده ـ ))گیدمرگ ناگهانی شیرخوار، آپنه شیر خور

 و معنوي، جنسی و تصویر از جـسم خویـشتن، تکامـل    بیولوژیکی، روانی اجتماعی، شناختی، اخالقی 

تعلیم توالت، رقابت خواهر و ( تطابق کودك با رشد و تکامل طبیعی  ،)تکلم، بازي، خلق و خو(اجتماعی 

تغذیه، (و ارتقاء نهایی سالمت کودك نو پا ) برادر، کج خلقی، منفی گرایی، انطباق با استرس، انضباط

ارتقـاء  ــ  )) ن، حوادث و پیشگیري از صدمه، راهنمایی مراقبتی خانوادهخواب و فعالیت، بهداشت دندا 

تکامل بیولوژیکی، شـناختی، اخالقـی و   (رشد و تکامل  (و خانواده) قبل از مدرسه(سالمت کودك خردسال   

زبـان، رفتـار فـردي    (، تصویر از جـسم خویـشتن، تکامـل اجتمـاعی         )معنوي، جنسی، روانی اجتماعی   

کودکستان و تجارب کودکستان و آمادگی، (باق کودك با رشد و تکامل طبیعی ، انط)اجتماعی، بازي

و ارتقـاء نهـایی   ) ك تیز هوش، استرس و ترسدآموزش جنسی، پرخاشگري، مشکالت گفتاري، کو   

 و فعالیت، بهداشت دندان، حوادث و پیشگیري از صدمه، راهنمایی تغذیه، خواب(نوپا سالمت کودك 

  ))مراقبتی خانواده
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گیـر شناسـی    مفهوم سالمت و بیماري روانی، پیوسـتار سـالمتی و بیمـاري، همـه          (سالمت روان 

هاي اخالقی و قـانونی روان پرسـتاري،    اختالالت روانی، ارتباط سالمت روان و فرهنگ، جنبه 

هاي رفتار انسان در بهداشـت روان، تعریـف نیـاز و نقـش        اصول بهداشت روان، اهمیت انگیزه    

نیازهاي جسمی، روانی، اجتماعی در تأمین سالمت روان، نقش خانواده، مدرسـه و جامعـه در       

پـذیر در   هـاي آسـیب   ، گـروه )سـطح اول، دوم و سـوم  (تأمین سـالمت روان، انـواع پیـشگیري     

بهداشت روان، پیشگیري سطح اول شامل ارتقاي سطح بهداشت روان و پیـشگیري از ابـتال بـه     

هاي اجتماعی مانند اعتیاد، طالق، بزهکـاري، کودکـان     یري از آسیب  اختالالت روانی و پیشگ   

هـاي آموزشـی    تعریف روان پرستار، انواع دوره (روان پرستاريـ ....) خانمانی، فقر     خیابانی، بی 

هـاي مختلـف روان پرسـتاران در مراکـز بهداشـتی، درمـانی و آموزشـی           روان پرستاري، نقش  

تاریخچه بهداشت روان، روان پرسـتاري و  ـ ) ده روان پرستاريجامعه، اجزاء تیم روان پزشکی، آین   

تاریخچـــه روان پرســـتاري در جهــان و ایـــران، مراکـــز روان پزشـــکی،   (مراکــز روان پزشــکی  

خصوصیات مراکز روان پزشکی از نظر سـاختار فیزیکـی و روانـی، محـیط درمـانی و عوامـل          

 انـسان ــ  ) عه محـیط درمـانی  ، نقـش روان پرسـتار در ایجـاد و حفـظ و توسـ     تشکیل دهنـده آن  

هــاي انــسان، نیازهــا و  هــاي مختلــف، صــفات مــشترك و ویژگــی تعریــف انــسان از دیــدگاه(

هـاي   ها براساس تئوري مازلو، اهمیت نقش نیازهـا در شخـصیت انـسان، توانـایی          بندي آن   طبقه

یف خود، تعر (مفهوم خودـ ) ها از نظر بهداشت روان بالقوه و بالفعل انسان و اهمیت شناخت آن      

آل و خود واقعـی، علـل پیـدایش خویـشتن، نیـاز بـه احـساس ارزش،         ابعاد خویشتن، خود ایده 

 ارتباطـات ــ  ) منابع احساس ارزشمندي، خصوصیات افراد با احـساس ارزشـمندي بـاال و پـایین      

ارتباط، ارتباط درمانی و کاربرد آن در روان پرسـتاري براسـاس فرآینـد پرسـتاري ـ مراحـل        (

شناسـی و   هاي ارتباط درمانی، موانع و سدهاي ارتباط درمانی ـ عالمت  انی، تکنیکارتباط درم

شناسـی در اخـتالالت روانـی ـ فرآینـد پرسـتاري در اخـتالالت         سـبب ) MSE(معاینه روانـی  

  )روانی

  پرستاري بهداشت و جامعه  5

هـاي   تتاریخچه بهداشت جامعه ـ مفاهیم، تاریخچه پرستاري بهداشت جامعه و نقـش و فعالیـ   

تـأثیر عوامـل   (پرستاري بهداشت جامعه در تیم بهداشتی ـ عوامل مؤثر بر سـالمت و بهداشـت     

هـاي جمعیتـی ـ ضـوابط و معیارهـاي مـسائل        ـ سیاسـت ) فرهنگی و مذهبی در بهداشت جامعه

جمعیتــی ـ مــشکالت ناشــی از ازدیــاد جمعیــت در جهــان و ایــران ـ تــأثیر تنظــیم خــانواده و      

مت و بقاء مادران و کودکان ـ نحوه ارتباط با مردم بـراي ارائـه خـدمات     گذاري در سال فاصله

هـاي تنظـیم خـانواده ـ مهـاجرت، فقـر،        بهداشت و تنظـیم خـانواده ـ تـأثیر آمـوزش در برنامـه      

هـا   سوادي و تأثیر آن بر بهداشت جامعه ـ کاربرد فرآیند پرستاري در بهداشت جامعه ـ نظام   بی

هـاي اولیـه    بهداشتی در ایران و جهان ـ سیـستم شـبکه ـ مراقبـت     هاي عرصه خدمات  و سازمان

  )PHC(بهداشتی 



  

  پرستاري بهداشت مادران و نوزادان  6

تعریف، اهداف، قلمـرو گـسترش فعالیـت پرسـتاري      (کلیات پرستاري بهداشت مادران و نوزادان 

عوامـل مـؤثر بـر    بهداشت مادران و نوزادان، نظام ارائه خدمات بهداشـت مـادران و نـوزادان و       

هـاي تولـد، مـرگ و میـر      میـزان (هاي مهم حیاتی در بهداشت مـادران و نـوزادان         آن، شاخص 

ــ  ) مسائل قانونی و اخالقی(ـ استانداردهاي مراقبت در بهداشت مادران و نوزادان   ) مادر، نوزاد 

 و فرآیند پرستاري در بهداشت مـادران و نـوزادان ـ فرهنـگ و تـأثیر آن بـر بهداشـت مـادران        

هاي تفکر انتقـادي در پرسـتاري بهداشـت     تعریف، انواع و ساختار ـ فعالیت : نوزادان ـ خانواده 

تعاریف سالمت، سالمت زن، نظر اسالم نسبت به سالمت زن     (سالمت زن ـ  ) مادران و نوزادان  

ـ نقش زن در جامعه ـ بلوغ، اولین قاعدگی، عوامل مـؤثر بـر شـروع اولـین قاعـدگی، سـندرم        

اعدگی اختالالت قاعـدگی ـ دوره بـاروري ـ سـندرم پـیش از یائـسگی، یائـسگی و         پیش از ق

مـروري بـر آنـاتومی و    ــ  ) عوامل مؤثر بر آن، عوارض یائـسگی ـ تـدابیر پرسـتاري در ایـن دوره     

هـاي بـزرگ و    برآمدگی ونـوس، لـب    : هاي تناسلی خارجی    اندام (فیزیولوژي دستگاه تناسلی زن   

یز، غدد بارتولن، غدد اسکن، دهانه پیشابراه، مـدخل مهبـل و         کوچک، کلیتوریس، پرینه، دهل   

هـا، عـروق    هـاي رحمـی، تخمـدان    مهبل، رحـم، لولـه  : هاي تناسلی داخلی پرده بکارت ـ اندام 

سـیکل  : هاي تناسلی ـ سـیکل تناسـلی    ها و اعصاب هر یک از اندام خونی، درناژ لنفاوي، رباط

ــدانی ــک  : (تخم ــل از تخم ــه قب ــه  مرحل ــذاري، مرحل ــکگ ــد از     تخم ــه بع ــذاري و مرحل گ

تـأثیر  ) مراحل قاعدگی، تکثیري، ترشحی و قبل از قاعدگی(سیکل قاعدگی  ) گذاري  تخمک

بلـوغ تخمـک و اسـپرم، انتقـال      (لقـاح و رشـد و تکامـل جنینـی         ـ  ) ها بر سیکل تناسلی زن      هورمون

 ـ تکـوین و   م تخم، النه گزینی تخ هاي رحمی، لقاح، تشکیل و تقسیم تخمک و اسپرم به لوله

، مـایع  )طرز تـشکیل و اعمـال بنـد نـاف    (، بند ناف   )طرز تشکیل و اعمال جفت    (تکامل جفت   

 هاي هاي جنینی، رشد و تکامل جنینی، دوره ـ پرده) منبع، خصوصیات و اعمال آن  (آمنیوتیک  

زندگی تخم، رویان و جنین، مشخصات هر دوره ـ رشد و تکامل جنینی در هر دوره، عوامـل    

هـا و اختـصارات ـ     تعریـف واژه  (بـارداري ــ  )  رشد و تکامل جنین، گردش خون جنـین مؤثر بر

هـاي محاسـبه تـاریخ      ، روش )عالئـم حدسـی، احتمـال، قطعـی       (هـاي حـاملگی       عالئم و نـشانه   

مهبـل،  (تغییرات دستگاه تناسـلی  : احتمالی زایمان ـ تغییرات دوران بارداري ـ تغییرات جسمی  

ا، دستگاه گردش خون و قلب، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش،  ه  پستان) هاي رحم   رحم، لوله 

 تغییرات اسکلتی، عـضالنی  ست و جدار شکم، غدد مترشحه داخلی،  ، پو   دسگاه ادراري، وزن  

هاي روانـی مـادر و خـانواده در انتظـار فرزنـد در دوران       ـ واکنش1: و عصبی ـ تغییرات روانی 

هــا و  نقـش هورمـون  (شناسـی مــادري   ستبـارداري، تـصویر ذهنـی زن در بــارداري، روان زیـ    

سـه ماهـه اول، دوم و   (تکامـل وظـایف مـادري       ). عواملی که در نقش مادري یک زن مؤثرند       

، تدابیر پرستاري در تقویت تطبیق مادر با بارداري، نظر اسـالم نـسبت بـه نقـش مـادر در               )سوم

ري، پدر شـدن و  شناسی پد هاي روانی پدر نسبت به حاملگی، روان زیست        ـ واکنش 2خانواده  

 نقش پرستار در مراحل پدر شدن، نظر اسالم نسبت بـه نقـش پـدر در خـانواده در              مراحل آن، 

هاي دوران بارداري، ارزیـابی   اهمیت مراقبت (هاي دوران بارداري مراقبتـ ) دوران بارداري زن  

اینـات  معاینات اولیه، معاینات عمومی، گرفتن شرح حال، مع( در دوران بارداري     سالمت مادر 

ــ  ) فواصـل مالقـات و معاینـات مربوطـه     (، مالقـات روتـین      )هاي آزمایـشگاهی      مامائی و تست  

،  ها، نـوع لبـاس   ها، دندان مراقبت از پوست، پستان: آموزش مددجو در رابطه با مراقبت از خود   

دفع، خواب و استراحت، ورزش، مسافرت، اشتغال به کار، مقاربت، مضرات اسـتفاده از مـواد         

ها بر جنین ـ تغذیـه    ور مثل سیگار و الکل، مواد مخدر، اشعه ایکس، داروها و اثرات آنآ زیان

، آمـوزش   اي تغذیه و نیازهاي غذایی در ایـن دوران، عوامـل خطـر تغذیـه             : در دوران بارداري  



  

جهت تأمین مواد غذایی ـ آموزش مددجو در مورد عالئم خطرناك و هشدار دهنده در دوران 

 مهبلی، تورم صورت و انگشتان، تاري دید، سردردهاي شدید و طـوالنی،     خونریزي(بارداري  

ـ واکسیناسیون در دوران بارداري ـ آموزش تمرینات تنفسی، تن آرامـی و    ) پارگی کیسه آب

هاي اسالم در مورد بهداشت جسمی و روانی دوران بـارداري ـ    هاي این دوران ـ توصیه ورزش

تهوع، استفراغ صبحگاهی، تکرر :  تدابیر پرستاري مربوطههاي جزئی دوران بارداري و ناراحتی

ادرار، سـوزش معــده، نفــخ شــکم، یبوســت، هموروئیـد، کمــردرد، واریــس پــا، انقباضــات و   

خوابی، کاهش فشار خون وضعیتی، سـندرم   ها، خیز، ترشحات مهبلی، تنگی نفس، بی       کرامپ

اهمیت و دالیل بررسی  (نینارزیابی سالمت جـ ) Carpal tunnel syndrome(کارپال تانل 

هاي تهاجمی تشخیص سالمت جنین، واکنش هاي روانی مـادر بـه    سالمت جنین ـ انواع روش 

هاي تشخیص سالمت جنین، مانیتورینگ داخلی و خارجی، داپلر، سونوگرافی، ارزیابی        روش

بـرداري از پرزهـاي    ، نمونه)FBP(، بیوفیزیکال پروفایل جنینی OCT NSTحرکات جنین، 

هـا   ، آمنیوسـنتز و آخـرین روش  )PUBS(گیـري از خـون بنـد نـاف      ، نمونه)CVS(وریون  ک

، موارد استفاده، عوارض  هاي هر روش تعریف ویژگی(هاي نوین طب جنینی  براساس پیشرفت

اهمیـت ژنتیـک در بهداشـت     (ژنتیـک و مـشاوره ژنتیـک   ـ )) هاي پرستاري در هر روش    و مراقبت 

اخـتالالت  (هـا ـ اخـتالالت کرومـوزومی      ارثـی ژن و کرومـوزوم  مـادران و نـوزادان ـ انتقـال     

الگوي انتقال، اختالالت چند ژنی و تک (ـ اختالالت ژنی ) هاي جنسی و غیر جنسی کروموزوم

ـ تشخیص اختالالت ژنتیکی در دوران ) هاي ژن غیر جنسی، اختالالت ژن جنسی ژنی، بیماري

پـذیر، مـسائل     کـردن خـانواده آسـیب   اهـداف خـدمات، مـشخص   (بارداري ـ مشاوره ژنتیـک   

 زایمان طبیعیـ ) ، نقش پرستار در مشاوره ژنتیک ـ نظر اسالم نسبت به داشتن نسل سالم)اخالقی

هاي سر جنین، وضـع   ها، درزها و فونتانل جنین، استخوان: الف ـ عوامل مؤثر بر زایمان طبیعی (

)Attitude( ــواره ــرار )Lie(، قــــ ــستگاه  ،)Position(، قــــ ــایش )Station(ایــــ ، نمــــ

)Presentation ( ی در لگن   هاي تشخیص وضعیت جنین     و روش)  ،لمس شکم، مانور لئوپلـد

ها و مفاصل لگن، تقسیمات لگن، اقطار لگن حقیقی،  استخوان: ـ کانال زایمان...) سونوگرافی 

، انقباضات رحمـی : ـ نیرهاي زایمان) پلویمتري(گیري اقطار لگن  هاي اندازه  انواع لگن، روش  

هاي مربوط به  ـ تئوري) تناوب، شدت، مدت و دوره استراحت(خصوصیات انقباضات رحمی 

دخول کامل در لگن، نزول، خم شدن ( زایمان طبیعی حرکات اساسی مکانیسم: شروع زایمان

ـ عوامـل  ) سر به جلو، چرخش داخلی، خم شدن سر به عقب، چرخش خارجی، خروج جنین   

عالئـم کـاذب و حقیقـی زایمـان،     ) سبک شدن(الئم مقدماتی ع: روانی ـ عالئم شروع زایمان 

مرحله اول و فازهاي مربوط به آن، مرحله دوم، : دیالتاسیون، افاسمان ـ مراحل مختلف زایمان

تغییرات قلب و گردش (مرحله سوم و مرحله چهارم ـ تغییرات فیزیولوژیک در هنگام زایمان  

هاي پرستاري در حین زایمان  ـ مراقبت) دراريخون، دستگاه تنفس، دستگاه گوارش، دستگاه ا

ــ  ) هاي فوري پس از زایمان و مراقبت) آمادگی جهت زایمان (هاي الزم به مددجو       و آموزش 

هـاي کـاهش درد غیـر دارویـی       روش علـل درد زایمـان ـ    (هاي مختلـف کـاهش درد زایمـان    روش

 طب فشار، بیوفیزیـک،  هیپنوتیزم، طب سوزنی،    ،)Lamaze(، الماز   )Read(هاي رید     روش(

هـاي پرسـتاري مربوطـه ـ      مزایا و معایـب هـر روش، مکانیـسم اثـر و مراقبـت     ). TENS(تنس 

هـا، خـواب آورهـا، مخـدرها، اسـتفاده از        اسـتفاده از مـسکن    (هاي کاهش درد دارویـی        روش

ثر مزایا و معایب هر روش، مکانیزم ا(، پاراسرویکال، اپی دورال، نخاعی،  هاي پودندال حسی بی

  ))ي مربوطههاي پرستار و مراقبت

  



  

  

 
  

  

  )  پرستاري(مباحث   نام دروس  ردیف

 Vocabularyدرك مطلب و   زبان عمومی   1

  پرستاري  داخلی و جراحی  2

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم عضالنی، اسکلتی ـ بررسی و شناخت سیـستم   ( اختالالت حرکتی

ـ ساماندهی مراقبـت  ) هاي تشخیص و عالیم شایع  فیزیکی، تستتاریخچه سالمتی، معاینات(حرکتی  

صـدمات سیـستم عـضالنی،    : از مددجویان مبتال به اختالالت سیـستم حرکتـی و بافـت همبنـد شـامل       

ــ اخـتالالت   ) هـا  ها، پیچ خوردگی و کشیدگی ها و انواع آن، دررفتگی شکستگی(اسکلتی و مفاصل  

ـ اسـتئوآرتریت  ) ي پاژه، استئوماالسی، نقرس و آرتریت نقرسیاستئوپروز، بیمار(متابولیکی استخوان  

ــ  ) ، آرتریت عفونی، سل استخوان و مفاصل، سـل سـتون فقـرات       اسئومیلیت(هاي استخوان     ـ عفونت 

آرتریـت  (ــ اخـتالالت بافـت همبنـد     ...) هـالوس ـ والگـوس    (تومورهـاي اسـتخوان ـ اخـتالالت پـا      

مـروري بـر آنـاتومی و    ( اي  اخـتالالت تغذیـه  ــ )  اسـکلرودرمی روماتوئید، لوپوس اریتماتوسیستمیک و  

تاریخچـه، معاینـات،   (فیزیولوژي سیستم گوارش ـ بررسی و شناخت تغذیه و سیستم هضم و جـذب   

 ـ  هـاي تغذیـه   ــ تغذیـه در فـرد سـالم ـ سـوء تغذیـه ـ انـواع روش         ) هاي تشخیص و عالیم شایع تست

ــ سـامان   ) اشتهایی و پرخوري عـصبی  چاقی، بی(وء تغذیه   ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال به س      

ــ  )  دهان، دندان، غدد بزاقـی  اختالالت(دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت هضم و جذب           

دهی مراقبـت از مـددجویان مبـتال بـه اخـتالالت معـده           سامان) دیسفاژي، آشالزي، ریفالکس  (مري  

دهـی مراقبـت از مـددجویان مبـتال بـه       ــ سـامان  )  معـده  گاستریت حاد و مزمن، زخم معده، سـرطان       (

اخــتالالت التهــابی، کولیــت اولــسراتیو، اســهال، بیمــاري کــرون، آپاندیــسیت،  (اي  اخــتالالت روده

ـ تومورها و سـرطان روده، هرنـی، دیورتیکـول روده،    ) هاي انگلی پریتونیت، گاستروآنتریت، عفونت  

سیـستم  (  ـ آنورکتال و ادراري   اختالالت دفعیـ) وماهاي رودهانسداد روده، سندرم روده تحریک پذیر، تر

دفعی آنورکتال ـ هموروئید، کیست پایلونیدال، فیـشرآنال، فیـستول آنـال، سـرطان آنورکتـال، آبـسه        

دهـی مراقبـت از مـددجویان مبـتال بـه اخـتالالت دفعـی         اختیاري مدفوع ـ سامان  رکتال، یبوست و بی

 ـ بررسـی و   مروري بر آنـاتومی و فیزیولـوژي سیـستم ادراري   ( )کلیـوي (ري  سیستم دفعی ادراـ) اي روده

ــ  ) هاي تشخیص و عالیـم شـایع   تاریخچه سالمت ـ معاینات فیزیکی ـ تست  (ي اررشناخت سیستم اد

ــ صـدمات   ...) سـرطان مثانـه     ( بـه تومورهـاي دسـتگاه ادراري         ساماندهی مراقبت از مددجویان مبتال    

اختیـاري   احتبـاس ادراري، بـی  (هـاي ادراري ـ مـشکالت دفعـی       دستگاههاي دستگاه ادراري ـ سنگ 

 بیماري هاي عروقی سیـستم ادراري ـ    ـ اختالالت مادرزادي سیستم ادراري ـ ) ادرار، مثانه نوروژنیک

مروري بر آناتومی و فیزیولوژي سیستم  ( اختالالت سیستم تولید مثل، تناسلی و پستان    ـ) هیدرونفروزیس

هـاي   تاریخچـه سـالمتی ـ معاینـات فیزیکـی، تـست      (ناسلی و پستان ـ بررسـی و شـناخت   تولید مثل، ت

: ــ سـاماندهی مراقبـت از زنـان مبـتال بـه اخـتالالت سیـستم تناسـلی شـامل          ) تشخیصی و عالیم شـایع  

 اختالالت ساختاري دستگاه تناسلی، تومورهاي دسـتگاه تناسـلی     هاي دستگاه تناسلی و لگن،      عفونت

دهی مراقبت از مردان مبتال به اختالالت سیستم      ـ سامان ) یم نظیر کانسر سرویکس   خوش خیم و بدخ   (

تومورهاي خوش خیم و بد خیم، هیپرپالزي پروستات و پروستاتیت، اختالالت بیـضه            : تناسلی شامل 

ــضه، اور ( ــرطان بی ــوزیس   کس ــسم، فیم ــل، کرپتوارکیدی ــل، واریکوس ــدیمیت، هیدروس ــت، اپی  ـ   )ی

 تومورهـاي خـوش خـیم و بـد خـیم        :دجویان مبتال به اختالالت پستان شامل     ساماندهی مراقبت از مد   

 )هاي نوك پستان، هیپرتروفی پستان و اختالالت پستان در مردان پستان، آبسه، کیست، بیماري

 2آزمون 



  

  

  پرستاري کودکان  3

مخملـک، آبلـه   (اخـتالالت عفـونی    ()نوپایی و قبل از مدرسه(مشکالت بهداشتی اوایل خردسالی   

، سـوء  ) مننژیت، آنسفالیت، سرخجه، رزوئوال، اوریون، منونوکلئـوز عفـونی و ایـدز       مرغان،

هـاي   و مالحظات کلی پرسـتاري در بیمـاري  ) کودك آزاري، سوء درمان(رفتار با کودك  

ــی روده ــ ) اي انگل ــود  ـ ــالمت ک ــاء س ــانواده ارتق ــه و خ ــل   (ك ســن مدرس ــد و تکام ــل (رش تکام

روابـط  {خالقی و معنوي، کالمی، تکامل اجتماعی  بیولوژیکی، روانی اجتماعی، شناختی، ا    

تطابق با  ،)تصویر از خویشتن، تکامل جنسی، بازي    } اجتماعی و مشارکت، روابط با خانواده     

تجـارب مدرسـه، محـدودیت، انـضباط، انطبـاق بـا اسـترس، تـرس،            (رشد و تکامل طبیعـی      

خــواب و تغذیــه، (و ارتقــاء نهــایی ســالمت طــی ســن مدرســه  ) کودکــان کلیــد بــه دســت

اســتراحت، فعالیــت، بهداشــت دنــدان، بهداشــت مدرســه، پیــشگیري از صــدمه، راهنمــایی   

اختیـاري مـدفوع، اخـتالالت رفتـاري      شـب ادراري و بـی     (مشکالت دوران مدرسه  ـ  )) خانواده

رشـد و   (ارتقـاء سـالمت نوجـوان و خـانواده    ـ  )) بیش فعالی، اختالل یادگیري، ترس از مدرسه      (

هــاي  ژیکی، شــناختی، روانــی اجتمــاعی، اخالقــی و معنــوي، محــیطتکامــل بیولــو(تکامــل 

تـصورات نوجـوان از سـالمتی، عوامـل مـؤثر بـر         (، ارتقاء نهایی سالمت نوجـوان       )اجتماعی

سازگاري بـا خـانواده و سـازگاري    (هاي بهداشتی نوجوان  و نگرانی) ارتقاء سالمتی نوجوان 

 اعتیـاد، خودکـشی و افـسردگی،    ،روانی اجتماعی، صدمات، عادات غذایی، تناسب جسمی  

ــ  ) )آزار جسمی، جنسی و عاطفی، مشکالت یادگیري، آکنه، فشار خـون و کلـسترول بـاال      

بررسی و مراقبت پرستاري از نـوزدان  ـ ) مروري بر اهمیت مراقبت از نوزادان پر خطر        (نوزادان

ــا آنومــالی  مننگوســل،  آنــسفالوسل، هیدروســفالی، میکروســفالی، اســپاینابیفیدا، میلو    (هــا  ب

دررفتگی، مادرزادي مفصل هیپ و پاچماقی، شکاف لب و کام، آترزي و فیـستول مـري و    

هاي آنورکتال، امفالوسل، هرنـی دیـافراگم، هیدروسـل و کریپتوکیدیـسم و           ناي، ناهنجاري 

 مـشکالت متابولیـک نـوزادان سـالم     ــ   ) هیپوسپادیاس، اپیسپادیاس، اکـستروفی مثانـه، دوجنـسی       

ــوري، گــاالکتوزمی مهیپوتیروئیدیــس( ــادرزادي، فنیــل کتون ــ )  م ــر خطــر ـ  مــشکالت نــوزادان پ

  )هاي نوزادي سپسیس، آنتروکولیت نکروزان و تشنج(

   پرستاري روان  4

رگانیـسم،  ل ایجاد کننده، تأثیر استرس بر اهاي مختلف، عل تعریف استرس، تئوري ( اسـترس 

تعریف بحران ـ مراحل بحران ـ    (نبحـرا ـ ) هاي مقابله و تطابق با استرس طرق پیشگیري و راه

ـ پیشگیري از بحران ـ نقش مذاهب الهی در پیشگیري و درمان اختالالت  مداخله در بحران  

 ـ انواع  TR DSM-4 یا DSM.4بندي اختالالت روانی براساس  ـ تعریف و طبقه) روانی

  هاي مکمل و درمان) دارویی و غیر دارویی( پزشکی  هاي متداول در روان درمان

  پرستاري بهداشت و جامعه  5

هـاي   هـاي آمـوزش بهداشـت ـ اولویـت      هـا و مـدل   فرآیند آموزش بهداشـت، اصـول، روش  

 تکنولــوژي آموزشــی ـ برنامــه گــسترش     بهداشــتی در ایــران، مفــاهیم آمــوزش بهداشــت، 

هـاي پرسـتار    سازي ـ چگونگی اجراي برنامه واکسیناسیون ـ بهداشت مـدارس و نقـش     ایمن

 ـ مفهوم خانواده، انواع خانواده و ساختار خانواده ـ دیدگاه اسالم نسبت بـه    بهداشت مدارس

خانواده ـ مشاوره قبل از ازدواج، رعایت بهداشـت خـانواده بـا تأکیـد بـر مـشاوره ژنتیکـی ـ          

مراحل تکامل خانواده ـ وظـایف خـانواده در هـر مرحلـه تکـاملی و نیازهـاي بهداشـتی هـر          

 نقـش، ارتبــاط، قـدرت و ارزش در خــانواده و عملکــرد   مرحلـه و نقــش پرسـتار ـ ســاختار    

  خانواده ـ فرآیند پرستاري در خانواده و اصول بازدید منزل



  

  پرستاري بهداشت مادران و نوزادان  6

هاي خاص  ش تغییرات فیزیکی و فیزیولوژیکی، مداخالت پرستاري و آموز  (دوره بعد از زایمان   

رحم، سرویکس، واژن و میان دو راه، لوشـیا و انـواع    (این دوره شامل تغییرات سیستم تناسلی    

ها، غـدد آنـدوکرینی، قلـب و گـردش خـون، تـنفس، ادراري،          پستان، اسکلت عضالنی،    )آن

مادر، ( پوست و سیستم ایمنی ـ تغییرات روحی ـ روانی ـ سازگاري خانواده  گوارشی، اعصاب،

تعریـف، عوامـل مـؤثر    ) Parenthood(با تولید نوزاد ـ والدي  ) پدر و سایر خواهر و برادران

ــده   ــد عه ــدي، فرآین ــار وال ــر رفت ــدن  ب ــان      دار ش ــد از زایم ــدوه بع ــم و ان ــدي ـ غ ــش وال نق

)Postpartum Blues (    ـ  هـاي خـاص دوره بعـد از زایمـان     ــ تـدابیر پرسـتاري و آمـوزش 

آمـوزش   ، )در طول شش هفته پس از زایمـان ( نفاس  هاي فوري پس از زایمان و دوره      مراقبت

دسـتگاه تناسـلی،   هـا و   پیگیري و مراقبت در منزل، ورزش یا تمرینات بـدنی، معاینـات پـستان          

هاي پیشگیري از بارداري، برگشت قاعدگی،  فعالیت معمول، از سرگیري روابط جنسی، روش  

هاي روحی و روانی از مددجو، نظر اسالم نسبت به بهداشت این دوره و احکام شرعی  حمایت

هاي خاص ـ فیزیولوژي نـوزاد    هاي پرستاري از نوزاد و آموزش مراقبت: مربوط ـ نوزاد طبیعی 

ــ مشخـصات   ) هـا  تغییرات تنفسی، گردش خون، متابولیکی، عصبی، گوارشی و سـایر انـدام           (

 هاي بالفاصله پس از تولید در اتاق زایمان مراقبت: هاي پرستاري شامل فیزیکی نوزاد و مراقبت

هاي تنفسی، پیـشگیري از هیپـوترمی، تعیـین اپگـار، بـستن بنـد نـاف و تعیـین           تمیز کردن راه  (

عالئم (بررسی وضعیت جسمی : هاي الزم در اتاق نوزادان مراقبت ( مادر و نوزاد تماسـ  ) هویت

هـا و رفتـار نـوزاد، معاینـه اولیـه       حیاتی، قد، وزن، دور سر، دور سینه، درجه حرارت، رفلکس   

تنظـیم درجـه   : هاي پرسـتاري براسـاس ارزیـابی      ـ مراقبت ) هاي مادرزادي   براي تشخیص نقص  

ها، پیشگیري از عفونـت و   ، توجه از چشم)Kتزریق ویتامین  (ي  حرارت، پیشگیري از خونریز   

، )حمـام (هاي غربالگري، واکسیناسیون ـ مراقبـت معمـول از نـوزاد ـ بهداشـت عمـومی         تست

مراقبت از بند ناف، مراقبت از دستگاه تناسلی، بررسی وضعیت ظاهر، پوست، رنـگ، تغذیـه،        

هـاي الزم جهـت ارتقـاء ارتبـاط      زل ـ آمـوزش  ها ـ مراقبـت در منـ    دفع ادرار و مدفوع، فعالیت

آموزش به مادر و خانواده در مورد اسـتحمام، مراقبـت از بنـد    : عاطفی مادر و نوزاد و خانواده    

هاي تنفـسی، درجـه حـرارت بـدن و محـیط،       ناف، نحوه بغل کردن، ایمنی، باز نگهداشتن راه  

گیـري و   ، گریـه، وزن دستگاه تناسلی، دفـع، پوسـت و مـشکالت مربوطـه، خـواب و بیـداري            

تـشریح و فیزیولـوژي پـستان ـ فیزیولـوژي ترشـح شـیر ـ          (تغذیـه نـوزاد  ــ  ) واکسیناسیون نـوزاد 

مشخصات شیر مادر، مزایا و اثرات جـسمی و روانـی تغذیـه بـا شـیر مـادر در مـادر و نـوزاد ـ          

یردهی، ها براي ش آماده کردن پستان(هاي الزم براي تغذیه نوزاد   آموزشتوجهات پرستاري و    

ها و وضعیت شیردهی، تغذیه مصنوعی و انواع شیر مصنوعی، موارد منع  شروع شیردهی، روش

 بهداشـت و تنظـیم خـانواده   ــ  ) شیردهی، قطع شیردهی، نظر اسالم نسبت بـه تغذیـه بـا شـیر مـادر         

تاریخچـه تنظــیم خــانواده در ایــران و جهــان ـ تعریــف تنظــیم خــانواده، اهمیــت اهــداف و    (

هـاي تأییـد شـده     ـ نظر اسالم نسبت به تولیـد مثـل و روش   آن در ایران و جهان  هاي استراتژي

هـاي   ریـزي بهداشـت و تنظـیم خـانواده ـ انـواع روش       پیشگیري از بارداري در اسـالم ـ برنامـه   

هـاي   روش منقطـع  روش (هـاي پیـشگیري از بـارداري طبیعـی          ـ روش 1: پیشگیري از بارداري  

هـاي   هورمـون (هاي موقـت   شگیري از بارداري شامل روشهاي مصنوعی پی   ـ روش 2) اي  دوره

هـاي سـد کننـده مثـل      ، روش)IUD(دي   یـو   هـاي کاشـتنی، آي      خوراکی، تزریقی و کپـسول    

هـاي   روش) ژل، کرم، شیاف، کـف  (ها    کش  کاندوم مردانه و زنانه، دیافراگم کالهک، اسپرم      

سـازي در مـردان یـا     هـاي رحمـی در زن و عقـیم         پیشگیري مصنوعی دائمی شامل بـستن لولـه       

میزان اثر بخشی، مکانیسم اثر و عـوارض هـر یـک از    . هاي نوین وازکتومی و استفاده از روش 

هـاي   هاي پیشگیري از بارداري، نقش پرسـتار در مـشاوره و آمـوزش بـه مـددجو، روش       روش

  )هاي بهداشت و تنظیم خانواده پیشگیري از بارداري اضطراري ـ ارزشیابی برنامه



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  )پرستاري( مباحث 
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  )  پرستاري(مباحث   نام دروس  ردیف

 Vocabularyدرك مطلب و   زبان عمومی   1

  پرستاري  داخلی و جراحی  2

سی و شـناخت سیـستم   مروري بر آناتومی و فیزیولوژي قلب و عروق ـ برر  (اختالالت گردش خون

ــ  ) هـاي تـشخیص و عالیـم شـایع     تاریخچه سـالمتی ـ معاینـات فیزیکـی ـ تـست      (گردش خون 

شــامل آنـژین صــدري،  (سـاماندهی مراقبـت از مــددجویان مبـتال بـه اخــتالالت قلـب و عـروق       

هـاي عفـونی و     هـاي قلـب، بیمـاري       هـاي دریچـه     انفارکتوس میوکارد، نارسـایی قلـب، بیمـاري       

دهـی   ــ سـامان  ) آنـدوکاردیت، میوکاردیـت، پریکاردیـت و کـاردیو میوپـاتی     (ساختمانی قلب  

آترواسـکروز، التهـاب و آنوریـسم    (هاي عروقـی محیطـی     مراقبت از مددجویان مبتال به بیماري     

آئــورت، ترومبــوز، آمبــولی شــریانی، بیمــاري بــورگر، رینــود، اخــتالالت وریــدي، نارســایی   

اخـتالالت  ــ  )) لنفانژیت، ادم لنفاوي(الت لنفاوي شامل و اختال) هاي واریسی ها و زخم   سیاهرگ

مروري بـر آنـاتومی و فیزیولـوژي سیـستم تنفـسی ـ بررسـی و شـناخت سیـستم تنفـسی            (تنفسی

دهـی مراقبـت    ـ سامان) هاي تشخیصی و عالیم شایع تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، تست   (

  ــ ) هـا   بینـی، حلـق، حنجـره، نـاي و نـایژه       شامل(از مددجویان مبتال به اختالالت تنفسی فوقانی        

آتلکتازي، پنومـونی،  (دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اختالالت سیستم تنفسی تحتانی     سامان

مـروري بـر آنـاتومی و       (اخـتالالت متـابولیکی    ــ ) هـاي بـدخیم ریـه       ریه و بیماري  هاي شغلی     بیماري

تاریخچـه سـالمتی،   (د مترشحه داخلـی  هاي متابولیکی، بررسی و شناخت غد      فیزیولوژي سیستم 

 مبتال بـه  ندهی مراقبت از مددجویا ـ سامان) هاي تشخیص و عالیم شایع معاینات فیزیکی، تست 

گـواتر، هیپوتیروئیدیـسم، هیپرتیروئیدیـسم، تیروئیـدیت،        (اختالالت غدد تیروئید و پاراتیروئیـد       

دهـی مراقبـت از بیمـاران     ــ سـامان  ) مسسرطان تیروئید، هیبر پاراتیروئیدسـیم و هیپوپاراتیروئیدیـ    

ــ  ) کـم کـاري و پـر کـاري غـدد آدرنـال، فئوکروموسـیتوما             (مبتال به اخـتالالت غـدد آدرنـال         

دهی مراقبت از بیماران مبتال به کم کاري و پر کاري غـده هیپـوفیز، در قـسمت خلفـی و            سامان

بـت از بیمـاران مبـتال بـه     دهـی مراق  دهی بیمـاران مبـتال بـه دیابـت قنـدي ـ سـامان        قدامی ـ سامان 

پانکراتیـت حـاد، سـرطان پـانکراس، صـدمات پـانکراس، کلـه          (اختالالت کبد و کیـسه صـفرا        

سیستیت حاد و مزمن، سرطان کیسه صـفرا، هپاتیـت ویروسـی و باکتریـایی، آبـسه کبـد، پیونـد             

ري از پیـشگی  (هـاي عفـونی واگیـر و غیـر واگیـر      بیمـاري ــ   )) کبد، آمیلوئیدوزیس و بیماري ویلـسون     

عفونت، تعریف بیماري عفونی واگیـر و غیـر واگیـر ـ بررسـی و شـناخت مـددجویان مبـتال بـه          

ــ  )  شـایع هاي تشخیصی و عالیم تاریخچه سالمتی، معاینات فیزیکی، تست(هاي عفونی   بیماري

هـاي قابـل انتقـال     بیمـاري : هـاي عفـونی شـامل    دهی مراقبت از مددجویان مبتال به بیماري       سامان

ـــ ) وبــا، ســل ریــه(هــاي باکتریــال  ـــ عفونــت) ســیفلیس و ســوزاك، هــرپس تناســلی (مقـاربتی 

ــ مننژیـت مننگوکوکـسی،      ) شـیگلوز و تیفوئیـد    (سـالمونالیس   ) تب مالت (هاي باسیلی     عفونت

آنفـوالنزا، منونوکلئـوز عفـونی، هـاري،     (هـاي ویروسـی    ـ عفونـت ) کزاز، گاز گانگرن و جذام   

یوز، ماالریـا، تـب کریمـه، هیـستوپالسموزیس و شـوك        ، جنـون گـاوي، لیـشمان      )سارس، ایدز 

هـاي بـزرگ،    هاي آن، اثـرات جراحـی   جراحی و انواع روش(روش کار در اطاق عمل  ـ  )سپتیک

هاي پرستاري قبل، حین و بعـد از اعمـال جراحـی، سـاختمان و تـشکیالت اطـاق        اصول مراقبت 

انواع آن، پیـشگیري از انتـشار    عمل، وسایل ثابت اطاق عمل، وسایل جراحی، استریلیزاسیون و          

هـاي   هـاي حـین جراحـی، وظـایف و نقـش      عفونت و حفظ ایمنی در اطاق عمل، انواع پوزیشن 

هاي بیهوشی و داروهاي مصرفی در   روش)  و ریکاوري  CSRاسکراب، سیرکوالر،   (پرستاران  

  )بیهوشی

4آزمون   



  

  

  پرستاري کودکان  3

ــستري شــ    ــودك طــی بیمــاري و ب ــانواده محــور از ک ــدن و   (دنمراقبــت خ ــستري ش ــدگی ب تنی

العمل کودك، اضطراب جدایی، از دست دادن کنترل و درد و صدمه جسمی،    عکس

مراقبـت  ــ  ) هاي خانواده کـودك بـستري       العمل  اثرات بستري شدن، تنیدگی و عکس     

ــ  ) پیشگیري یـا کـاهش جـدایی و کنتـرل و صـدمه جـسمی       (پرستاري از کودك بـستري   

ادگی از قبـل از بـستري تـا پـذیرش، تـرخیص و      آمـ  (آمادگی کـودك جهـت بـستري شـدن        

 هاي مراقبتی اطفال مفاهیم کلی مرتبط با روش ـ  ـ بررسی و مراقبت درد) مراقبت در منزل

آمادگی جسمی، روانـی، حمایـت بعـد    (هاي درمان  آمادگی جهت تشخیص و روش (

 کنتـرل عفونـت، عوامـل   (، ایمنـی   )از انجام روش و اسـتفاده از بـازي در انجـام روش            

جا کردن شـیرخوار و کـودك،    هاي محیطی، جابه ها، محدودیت   بازي  محیطی، اسباب 

هـاي   ، روش...)گـاواژ، گاستروسـتومی و   (هاي مختلف تغذیه    ، روش )ها  محدود سازه 

 مراقبت خانواده محور از کودك مبتال به بیمـاري مـزمن و معلولیـت     ـ  ) اي  مربوط به دفع روده   

مشکالت، مراقبت تکامل کـودك و خـانواده،       (مرور و تصویري از مراقبت کودك       (

هایی از بیماري مـزمن یـا معلولیـت کـودك و ارتقـاء رشـد و              ، جنبه )مراقبت در منزل  

بررسـی   (خـانواده کـودك بـا نیازهـاي خـاص        ــ   ) تکامل طبیعی و کمک به انطباق کـودك       

ــستم   ــول موقعیــت کــودك، مــداخالت و سی ــایی و ســازگاري خــانواده، قب هــاي  توان

العمل کـودك، خـانواده مـشرف بـه         مروري بر عکس   (کودك در حال احتضار    ـ) حمایتی

شـناختی و   اخـتالالت ـ  ) هاي خانواده و کودك در حال احتضار        مرگ کودك و مراقبت   

عقب مانـدگی  (مفاهیم کلی اختالالت شناختی و مراقبت پرستاري سندرم داون      (حسی

پیشگیري و توانبخشی و مراقبـت  هاي  ، ناشنوایی، نابینایی با تأکید بر جنبه      )MRذهنی  

تکامـل بیولـوژیکی و بررسـی کـودك بـا        (هـا   اختالالت آب و الکترولیت   ـ  ) از کودکان 

هاي پرستاري در اخـتالالت آب   تأکید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن، مراقبت       

تکامل بیولوژیکی و بررسی کـودك   (اختالالت کلیويـ ) و الکترولیت، اسهال، استفراغ   

هـاي ادراري، ریفالکـس مثانـه     ید بر اختالف در کودکان و بزرگساالن، عفونتبا تأک 

  )به حالب، تومور ویلمز، سندرم نفروتیک

   پرستاري روان  4

شناسـی    سـبب  تعریف ـ انواع، اپیدمیولوژي ـ  (اختالالت اسکیزوفرنیک و سایر اختالالت سایکوتیک 

تعریـف ـ انـواع ـ      (خلقـی  اختالالتـ ) ريهاي پرستا ـ پیشگیري ـ درمان ـ توانبخشی و مراقبت  

ــ  ) هـاي پرسـتاري    اتیولـوژي ـ اپیـدمیولوژي ـ پیـشگیري و درمـان ـ توانبخـشی  و مراقبـت          

 پیــشگیري ـ درمــان ـ      تعریــف ـ انــواع ـ اتیولــوژي ـ اپیــدمیولوژي ـ         (اخــتالالت اضــطراب

تعریـف ـ انـواع،     ()شـبه جـسمی  (اخـتالالت سـوماتوفرم   ــ  ) هـاي پرسـتاري   توانبخشی و مراقبـت 

ــ  ) هـاي پرسـتاري   اپیـدمیولوژي ـ اتیولـوژي ـ پیـشگیري ـ درمـان ـ توانبخـشی و مراقبـت            

تعریف ـ انواع، اپیدمیولوژي ـ اتیولوژي ـ پیـشگیري ـ درمـان ـ توانبخـشی و        (اختالالت تجزیـه 

تعریـف ـ انـواع، اپیـدمیولوژي ـ اتیولـوژي ـ          (اخـتالالت انطبـاقی  ــ  ) هـاي پرسـتاري   مراقبـت 

  )هاي پرستاري پیشگیري ـ درمان ـ توانبخشی و مراقبت

  پرستاري بهداشت و جامعه  5

هـاي   ــ خـانواده  ) معلولیت، اعتیـاد، طـالق  (هاي تطابق با آن  بحران در خانواده و روش  

ء رفتـار در خـانواده ـ پویـایی     وهاي روانی اجتماعی در جامعه ـ س  پذیر و آسیب آسیب

ت در بحـث گروهـی در طـول تـدریس ـ مفـاهیم        ـ مـشارک  گـروه ـ اقتـصاد بهداشـت    

بهداشت محیط، اکوسیستم محیط و بحران محیط زیست ـ بهداشت آب و فاضـالب ـ    

آلودگی هوا، خاك، آلودگی صوتی و پرتوها ـ بهداشت امـاکن عمـومی و مـسکن ـ      

هـا، بهداشـت زبالـه و مـواد      بهداشت تغذیه و مواد غذایی ـ بهداشت محـیط بیمارسـتان   

  )پروژه شهر و روستاي سالم(داشت شهر و روستا زاید ـ به



  

  پرستاري بهداشت مادران و نوزادان  6

هـاي   پـذیر ـ اسـتفراغ    پذیري ـ بارداري آسـیب   معرفی موارد غیر طبیعی یا موارد آسیب

هاي الزم ـ اخـتالالت فـشار     وخیم حاملگی، تعریف، علل، تدابیر پرستاري و آموزش

بنـدي فـشار خـون در بـارداري، پـره اکالمپـسی و            بقـه خون در بارداري، تعریف، و ط     

ــسی  ــت   (اکالمپ ــانی و مراقب ــدابیر درم ــل، ت ــم، عل ــف، عالئ ــتاري  تعری ــاي پرس ــ ) ه ـ

سقط، مـول هیـداتی   : هاي نیمه اول بارداري هاي دوران بارداري ـ خونریزي  خونریزي

ی و تدابیر ها، اقدامات درمان تعریف، انواع، عالئم و نشانه(فرم، حاملگی خارج از رحم 

جفت سرراهی (اختالالت جفت : هاي نیمه دوم بارداري ـ خونریزي) پرستاري مربوطه

هـاي   ها، تشخیص، درمان و مراقبت تعریف عالئم و نشانه ) و جدا شدن زودرس جفت    

هیپوفیبرینــوژنمی، : پرســتاري مربوطــه ـ مــشکالت همــراه بــا خــونریزي در بــارداري   

ها، تشخیص، درمان  تعریف، علل، عالئم و نشانه(ق اختالالت انعقادي منتشر داخل عرو

پلـی هیـدروآمنیوس،    (ــ اخـتالالت مـایع آمنیوتیـک         ) هاي پرستاري مربوطه    ومراقبت

هاي پرستاري  ها، تشخیص درمان و مراقبت  انواع، عالئم و نشانه   ) اولیگوهیدروآمنیوس

هـا،   م و نـشانه تعریف، عالئ: هاي داخلی و خارجی در بارداري شامل مربوطه ـ بیماري 

:  ـ اختالالت غدد آندوکرینی هاي پرستاري تدابیر درمانی و مراقبت هاي تشخیصی، راه

ــت، هیپرتیروئیدیــ        ــر دیاب ــأثیر حــاملگی ب ــر حــاملگی، ت ــت و تــأثیر آن ب م و سدیاب

هاي قلبی و عروقی در بارداري و تأثیر آن بر حاملگی، تـأثیر   م ـ بیماري سهیپوتیروئیدی

کم خونی فیزیولوژیک، فقر آهن، کمبود اسید : ها قلبی ـ کم خونیحاملگی بر بیماري 

هـاي   آسم و بیمـاري سـل ـ بیمـاري    : فولیک، تاالسمی، سیکل سل ـ اختالالت ریوي 

توکسوپالسموز، سرخجه، سـیتومگالوویروس، تبخـال   : عفونی و ویروسی در بارداري   

ادراري، سـوزاك،  نزا، عفونـت دسـتگاه   الهاي ویروسی، آنفو    ویروسی، ایدز، هپاتیت  

: پـذیر جنـین   هـاي آسـیب   سیفلیس ـ آپاندیسیت در حاملگی، ضربه به شکم ـ وضعیت  

 زجر جنینـی، مـرگ داخـل رحمـی     ABO و Rhهاي  حاملگی چند قلو، ناسازگاري  

هـاي   ــ زایمـان  ) هاي تشخیص، درمان و تدابیر پرسـتاري   تعریف، عالئم، روش  (جنین  

هـاي   ها، تـشخیص، درمـان و مراقبـت     و نشانهعلت، عالئم(پذیر ـ زایمان سریع   آسیب

ها، تـشخیص، درمـان و    ، علل، عالئم و نشانه  )Dystocia(ـ زایمان مشکل    ) پرستاري

هاي پرستاري ـ زایمان زودرس، پارگی زودرس کیسه آب، پروالپس بند ناف،  مراقبت

اي ه ، علل، عالئم، عوارض، اقدامات درمانی و مراقبت)دیررس(زایمان پس از موعد     

هـاي ابزارمنـد یـا تهـاجمی ـ زایمـان        پرسـتاري در هـر یـک از مـوارد فـوق ـ زایمـان       

)Induction of labor(،          اپـی زیـاتومی، زایمـان بـا فورسـپس، زایمـان بـا واکیـوم 

هاي پرستاري قبل حین  تعریف، انواع، دالیل انجام، عوارض، مراقبت(، سزارین )وانتوز(

  ))و پس از زایمان



  

  

  
 

  

  )  پرستاري(مباحث    دروسنام  ردیف

 Vocabularyدرك مطلب و   زبان عمومی   1

  پرستاري  داخلی و جراحی  2

مـروري بــر آنـاتومی و فیزیولـوژي پوسـت ـ بررسـی و شـناخت سیـستم حمــایتی           (اخـتالالت سیـستم حمـایتی   

 دهــی مراقبــت از ـــ ســامان) هــاي تشخیـصی و عالیــم شــایع  تاریخچـه ســالمتی، معاینــات فیزیکــی، تــست (

هـا، پـسوریازیس، انـواع     اگزمـا، انـواع درماتیـت   : مددجویان مبتال به اختالالت شایع سیستم حمـایتی شـامل         

هـاي تـاولی پوسـت     ، بیمـاري )SCC ،BCCسارکوم کاپوزي، مالنوما،  : (هاي پوست شامل    آکنه، سرطان 

، )انگلـی، ویروسـی  باکتریـایی، قـارچی،   (هاي پوسـتی   ، انواع عفونت) نکرولیز کشنده، اپیدرم پمفیگوس ـ  (

هـاي جراحـی بـا     درمـان (، )انـواع کمپـرس، حمـام، پانـسمان     (هاي درمانی در اختالالت پوستی        انواع روش 

: دهـی مراقبـت از مـددجویان بـا صـدمات سـوختگی شـامل        ـ سامان) تأکید بر لیزر و کرایو، کشیدن پوست   

یستمیک در سـوختگی، مـایع   بندي و تعیین درصد سوختگی، اختالالت س   تعریف و انواع سوختگی، درجه    

 اورژانـس حـاد،  (هـاي سـوختگی در سـه مرحلـه      ها، مراقبـت    ها و فالپ    درمانی در سوختگی، انواع گرافت    

مـروري بـر آنـاتومی و فیزیولـوژي سیـستم خونـساز ـ         (اخـتالالت سیـستم محـافظتی    ـ  )و نوتوانی) عفونی، مزمن

هـاي تشخیـصی و عالیـم        فیزیکـی، تـست    تاریخچـه سـالمتی، معاینـات     (بررسی و شناخت سیستم خونساز      

شـامل اخـتالالت   ) خونـساز (دهی مراقبت از مددجویان مبتال به اخـتالالت سیـستم محـافظتی         ـ سامان ) شایع

هـاي سـفید خـون     ، اختالالت ناشی از سـلول )ها و انواع آن، پلی سیتمیا آنمی(هاي قرمز خون  ناشی از سلول 

، ی طحـال و پـارگی آن، اخـتالالت پالکتـی و فاکتورهـاي انعقـادي      ، بزرگ)آگرانولوسیتوز، مولتیپل میلوما  (

، اخــتالالت انعقــادي   )یک خــونریزي دهنــده زي دهنــده، پوریــورا، ترومیوســیتوپن  اخــتالالت خــونری (

مـروري بـر    (اختالالت حـسی ـ ) هوچکین(ـ لوسمی و انواع آن ـ لنفوم  ) ، هموفیلیDICهیپروپروترومبینمی، (

تاریخچـه سـالمتی، معاینـات    ( و گـوش ـ بررسـی و شـناخت سیـستم حـسی       آنـاتومی و فیزیولـوژي چـشم   

دهی مراقبت و نوتـوانی مـددجویان مبـتال بـه اخـتالالت       ـ سامان) هاي تشخیصی، عالیم شایع فیزیکی، تست 

هـاي چـشم،    اورژانـس ) کره چشم، پلک، غدد اشـکی، قرنیـه، شـبکیه      (نقایص سیستم بینایی    ) بینایی(حسی  

، اصـالح عیـوب انکـساري چـشم        ...)بینی    دوربینی، نزدیک (الالت انکساري چشم    تومورهاي چشمی، اخت  

اخـتالالت  ) شـنوایی (دهی مراقبت و نوتوانی مددجویان مبـتال بـه اخـتالالت حـسی         ـ سامان ...) لنز، عینک   (

هـا،   ، انواع ناشـنوایی )سندرم منیر(گوش داخلی ....) اوتیت (، گوش میانی ...)زخم، خراش  (گوش خارجی   

مـروري بـر آنـاتومی و فیزیولـوژي      (اخـتالالت شـناختی ـ ادراکـی    ــ  ) هاي جراحی جهت اصالح شـنوایی  رماند

ـتگاه عـصبی ـ بررسـی و شــناخت سیـستم عـصبی        هــاي  تاریخچـه ســالمتی، معاینـات فیزیکـی، تـست    (دس

دراکـی  دهی مراقبت از مددجویان مبتال بـه اخـتالالت سیـستم شـناختی ـ ا      ـ سامان) تشخیصی و عالیم شایع

اختالالت سطح هوشیاري، کما، تشنج و انواع آن، صرع، تومورهـاي مغـزي، اخـتالالت خـونریزي              : شامل

، سـکته مغـزي،   )آبـسه مغـزي   (هـاي مغـزي       ، عفونـت  )S.A.Hهاي زیر عنکبوتیـه       خونریزي(دهنده مغزي   

اي و  درد کمـر، هرنـی دیـسک مهـره      ( اعـصاب محیطـی      حمالت گذراي ایـسکمیک، اخـتالالت سیـستم       

 گانـه مغـزي،   12هـاي حرکتـی فوقـانی و تحتـانی، اخـتالالت اعـصاب        اختالالت نـورون  ) ومورهاي نخاع ت

آلزایمر، کره هانتینگتون، پارکینسون، مولتیپل اسکلروزیس، سـندرم گـیلن بـاره،         (اختالالت دژنراتیو مغزي    

خـل جمجمـه،   افـزایش فـشار دا  (، صدمات مغزي و نخاعی  )ALS(میاستنی گراو، اسکلروز جانبی نخاعی      

مفهـوم معلولیـت و   ــ  ) )میگـرن (صدمات مغزي و صدمات نخاعی، اعمال جراحی مغز، سـردرد و انـواع آن               

ــ تعریـف نوتـوانی و اصـول آن ـ فلـسفه بـازتوانی،        ) ژنتیکی، ناشی از سـوانح (ها  بررسی معلولیت (توانبـشخی 

  )فع مشکالت جسمی روانی و اجتماعیها در ر انواع بازتوانی ـ آشنایی با تجهیزات و امکانات و کاربرد آن

 5آزمون 



  

  

  پرستاري کودکان  3

تکامل بیولوژیکی و بررسـی کـودك بـا تأکیـد بـر اخـتالف در کودکـان و              (اختالالت تنفسی 

 ریــوي، بزرگـساالن، سـندرم کـروپ، پنومـونی، آسپیراســیون جـسم خـارجی و احیـاء قلبـی        

ل بیولــوژیکی و بررســی تکامــ (اخــتالالت سیــستم گوارشــیـــ ) فیبروکیــستیک پــانکراس، آســم

ــپرونگ، ریفالکــس         ــساالن، هیرش ــر اخــتالف در کودکــان و بزرگ ــودك بــا تأکیــد ب ک

تکامـل بیولـوژیکی و      (اخـتالالت قلبـی   ــ   ) گاستروازوفاژ، انواژیناسیون، تنگی پیلـور، سـلیاك      

هـاي مـادرزادي    بررسی در کودکان با تأکید بر اختالف در کودکان و بزرگـساالن، بیمـاري            

، نارسایی احتقانی قلب، هیپوکسمی، مراقبت قبل و بعد از عمل      )و غیر سیانوتیک  سیانوتیک  (

تکامل بیولـوژیکی و بررسـی بـا تأکیـد بـر اخـتالف در           (اختالالت خون ـ  ) و سندرم کاوازاکی  

ــ اخـتالالت   ) کودکان و بزرگساالن، کم خونی فقر آهن، تاالسمی، هموفیلی، لوسمی حـاد        

ك بـا تأکیـد بـر اخـتالف در کودکـان و          د و بررسـی کـو     تکامل بیولـوژیکی  (سیستم عصبی   

  ))فلج مغزي (CP، اختالالت تشنج در کودکان، تشنج ناشی از تب، )بزرگساالن

   پرستاري روان  4

تعریف ـ انواع اپیدمیولوژي ـ اتیولوژي ـ پیشگیري ـ درمـان ـ توانبخـشی و    (اختالالت شخـصیت  

تعریف ـ انواع، اپیدمیولوژي ـ اتیولوژي ـ  (ت جنسیاختالالت جنسی و هویـ ) هاي پرستاري مراقبت

دمانس، اختالل  دلیریوم،(اختالالت شناختی  ـ )هاي پرستاري پیشگیري ـ درمان ـ توانبخشی و مراقبت

تعریف ـ انواع، اپیدمیولوژي ـ اتیولوژي ـ پیشگیري ـ درمان ـ  ()فراموشی و سایر اختالالت شناختی

تعریف ـ انواع،   ()سوء مصرف(اختالل مربوط به مصرف مواد ـ ) اريهاي پرست توانبخشی و مراقبت

هاي  ـ فوریت) هاي پرستاري اپیدمیولوژي ـ اتیولوژي ـ پیشگیري ـ درمان ـ توانبخشی و مراقبت

  هاي پرستاري روان پزشکی با تأکید بر خودکشی و مراقبت

  پرستاري بهداشت و جامعه  5

هاي مقابله بـا آن    و فیزیکی موجود در محیط و روشهاي شیمیایی اي ـ آسیب  بهداشت حرفه

ــ بالیـاي طبیعـی و    ) مبارزه بـا جونـدگان، بنـدپایان و حـشرات    (ـ ناقلین فیزیکی و کنترل آن     

ـ مدیریت خـدمات بهداشـتی ـ پـژوهش در     ) سیل، زلزله(اقدامات الزم در شرایط اضطراري 

  پرستاري بهداشت

  نوزادانپرستاري بهداشت مادران و   6

ــوزادان آســیب ــررس    (پــذیر ن ــارس، کــم وزن و دی ــوزاد ن ــف، ن ــوارض، (تعری مشخــصات، ع

ــ اخـتالالت همولیتیـک نـوزاد، یرقـان فیزیولـوژیکی، یرقـان          ) هاي پرستاري مربوطه    مراقبت

هـاي   هـاي همولیتیـک و مراقبـت    ، درمـان بیمـاري  ABO و  Rhهـاي     زا، ناسـازگاري    بیماري

، هیپرترمی، هیپوگلیسمی، خفگـی،     )انی، تعویض خون  فتوتراپی، دارو درم  (پرستاري مربوطه   

هـاي پرسـتاري،    سندرم دیسترس تنفسی در نوزادان، احیـاء نـوزاد، تـدابیر درمـانی و مراقبـت              

پـذیر و نقـش پرسـتار در     اده در مقابل فرزند ناهنجار و مرده و نوزاد آسـیب والعمل خان  عکس

صـدمات وارد بـه    ( ارض بعد از زایمـان صدمات زایمانی و عوـ ) تطبیق خانواده با وضیعت جدید   

هـاي   هاي حین زایمان، هماتوم، وارونـه شـدن رحـم، پـارگی     خونریزي: مادر در حین زایمان 

تعریـف،  ( زایمان، آمبولی مایع آمنیوتیک، احتباس جفت، تأخیر در جمع شـدن رحـم       کانال

)) از موارد فـوق هاي پرستاري در هر یک  ها، تشخیص، درمان و مراقبت      علت، عالئم و نشانه   

سـفال همـاتوم، بـوس زایمـانی، کـاپوت      ( به جمجمه هصدمات وارد ( به نـوزاد هصدمات وارد ـ  

صدمات سیـستم عـصبی     ) سوکسیدانوم، شکستگی استخوان جمجمه، خونریزي داخل مغزي      

 شکستگی اسـتخوان   ،)فلج عصب صورتی، صدمه به عصب فرنیک، آسیب به شبکه بازویی       (

هاي پرسـتاري   ها، تشخیص، درمان و مراقبت عالئم و نشانه(ررفتگی پاها ترقوه، بازو، ران و د    

: هـا  ترومبوآمبـولی، ترومبوفلبیـت، آمبـولی ریـه ـ عفونـت       (عـوارض بعـد از زایمـان   ــ  ) )مربوطه

م، عفونـت دسـتگاه   ــ عفونـت رحـ   ) ، سـالپنژیت PIDآنـدومتریت،   (عفونت دستگاه تناسلی    

علـل، عالئـم، تـشخیص درمـان و تـدابیر      ) ه پـستان ماسـتیت و آبـس   (ها    ادراري، عفونت پستان  

هاي  ، روش) زناننازایی در مردان و(انواع، علل تعریف،   (نازائی و عقیمی  ـ  ) پرستاري مربوطه 

  )هاي الزم هاي پرستاري و آموزش  تدابیر درمانی، مراقبت تشخیص،
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