
 

 

 

 

 فصل سوم

 

 مشخصات دروس برنامه آموزشي

 

 

 دوره كارشناسي ارشذ ناپيوسته

 

 

 رشته پرستاري مراقبت هاي ويژه

 

 

 



 
 رايبًِ ٍ عيغتن ّبي اعالع رعبًي پشؽىي

 

 10وذ درط :

 ٍاحذ 0تؼذاد ٍاحذ:

 ػولي –ًَع ٍاحذ:ًظزي 

 -پيؾٌيبس:

 

 وبرثزدًزم افشار ٍ وغت هْبرت در اعتفبدُ اس آىّذف ولي: آؽٌبيي فزاگيزاى ثب افَل ، هفبّين ، رٍػ ّبي 

 

 عبػت ػولي ( 07-عبػت ًظزي  9رئَط هغبلت:) 

 هفبّين ٍ پبيِ ّبي فٌبآٍري دادُ ّب-

 عيغتن ّبي دادُ ّبي ثْذاؽتي در ثيوبرعتبى-

 Binaryافَل سثبى -

 (out put-CPU-In  putعيغتن پزداسًذُ دادُ ّب )-

 ّب آؽٌبيي ثب عيغتن ّبي وتبثخبًِ-

 آؽٌبيي ولي ثب عخت افشار-

 عيغتن ّبي ػبهل :وليبت-

                                  Dos-Linux 

         Excel                           
                    Photo shop - Power point                          

                        SPSS                          

 

 آؽٌبيي  ثب ايٌتزًت:-

 تبريخچِ ايٌتزًت ٍ تؼزيف آى-

 آؽٌبيي ثب وبرثزد خذهبت ايٌتزًتي:-

 پغت الىتزًٍيه

 (News  groupگزٍّْبي خجزي )

 



 «ٍة»ؽجىِ رْبًي 

 (Search  enginesاًَاع هَتَرّبي رغتزَ )

 "Browser"اًَاع 

 ًحَُ رغتزَي اعالػبت در ايٌتزًت

 ٌتزًتثبًىْبي اعالػبتي در اي

 elemedicine T  ٍTelecareاًَاع گفتوبى در ايٌتزًت ٍ آؽٌبيي ثب

 رغتزَدر ايٌتزًت:-

اًزبم رغتزَي هَحز در هٌبثغ ٍ ؽٌبعبيي پبيگبُ  –عزاحي اعتزاتضي رغتزَ -fullيبفتي -search –pubmedافَل

 ّبي اعالػبتي هزتجظ ثب ػلَم پشؽىي.

 windowsافَل ولي رفغ اؽىبل در -

 

 داًؾجَ:ارسؽياتي 

 objective ،continuous ،studentاعتزاتضي ّاي هَرد ًظز در ارسياتي درٍط ػولي ؽاهل: ارسياتي -

 centered mulidimensional، performance .هي تاؽذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٍ رٍػ تحميك پيؾزفتِآهار

 

 10وذ درط :

 ٍاحذ3تؼذاد ٍاحذ :

 ػولي–ًَع ٍاحذ:ًظزي 

 -پيؾٌيبس :

 

ٌايي فزاگيزاى تا افَل ، هفاّين ،رٍػ ّاي اًجام پضٍّؼ در ػلَم پشؽىي، تِ گًَِ اي وِ آؽّذف ولي:

 .لادر تِ عزاحي يه عزح پضٍّؼ ٍ ًمذ ٍ تزرعي پضٍّؾْاي گذؽتِ تاؽٌذ

 

 عاػت ػولي( 77 -عاػت ًظزي 34(رئَط هغالة

 آهار پيؾزفتِ :

تِ هزوش ، ؽاخـ ّاي پزاوٌذگي ،  : هتغيزٍ پزاوٌذگي ، ؽاخـ ّاي توايلتؼاريف ٍ هفاّين اٍليِ -

 ػٌَاى –ؽاخـ ّاي تَسيغ ، اؽتثاُ عيغتواتيه ، فحت ٍ دلت 

( ، ًوَدارّدبي رٍي  scatter( ٍ پزاوٌدذگي ) Line( ، ًوَدارّبي خغي )Histogramّيغتَگزام ): رعن ًوَدار-

 (overlayّن )

 (outliersتغييز هتغيزّبي ؽبيغ ، ًمبط پزت )تغييز هتغيز ٍ ًماط پزت: -

آهبري ٍ هحذٍدُ اعويٌبى ، آسهَى فزضيِ ، همبيغِ هيبًگيي ٍ ٍاريدبًظ دٍ ًوًَدِ   تخويي : تخويي ٍ آسهَى فزضيِ -

 ثب ّن ، ثزآٍرد ًغجتْب ٍ آسهَى فزضيِ آًْب، همبيغِ ًغجتْب در دٍ ًوًَِ هشدٍد ٍ غيز هشدٍد 

يِ پبراهتزّدبي رگزعديَى ، همبيغدِ دٍ    رگزعيَى خغي عبدُ،ثزآٍردپبراهتزّبي رگزعيَى ، آسهدَى فزضد  رگزعيَى :-

 خظ رگزعيَى ثب ّوذيگز ، رگزعيَى هؼىَط

 ٍاريبًظ يه عزفِ ، همبيغِ ّبي پظ اس آًبليش ٍاريبًظ آًبليشآًاليش ٍارياًظ:-

 مثاحث كارتردي تر حسة اوتخاب داوشجًيان ي تٍ تىاسة پايان وامٍ آوُا تراي كار گريَي-

 رٍػ تحميك پيؾزفتِ:

 فَل رٍػ تحميكهزٍري ثز ا-

 آؽٌبيي ثب پضٍّؼ )تبريخچِ ، تؼبريف .... اًَاع هغبلؼبت ووي ، اًتخبة هَضَع (-

 پٌذاؽتي ٍ هزٍري ثز هغبلؼبت ٍ رٍػ اعتفبدُ اس هٌبثغ–چْبر چَة ًظزي -

   



 اّذاف ، عئَاالت ، فزضيِ ّب ،پيؼ فزضْب، هحذٍديت ّبي پضٍّؼ-

 بي ًوًَِ گيزي ، هحيظ پضٍّؼ ، هتغيزّب ٍ هميبطرٍؽْب ٍ هَاد ؽبهل )ربهؼِ ، ًوًَِ ٍ رٍؽْ-

عٌزظ آًْب، رٍؽْبي گزد آٍري دادُ ّب ، اػتجبر ٍ اػتوبد اثشار ، ًوبيؼ يبفتِ ّب ، هٌبثغ دادُ ّب، رٍؽْبي آهبري 

 تزشيِ ٍ تحليل اعالػبت، افَل اخاللي در پضٍّؼ(

 ًتيزِ گيزي ٍ پيؾٌْبدات ثزاي وبرثزد يبفتِ ّب ٍ پضٍّؾْبي آتي-

 هزٍري ثز اًَاع هغبلؼبت ويفي-

 ًحَُ تٌظين يه عزح پضٍّؾي-

 افَل ٍ ًمذ ٍ ثزرعي پضٍّؾْب-

 

 رٍػ ارسؽياتي داًؾجَ :

 آسهًَْبي هغتوز ٍ پبيبى دٍرُ اياًزبم -

 ارسيبثي فؼبليتْبي داًؾزَ در والط-

 ارسيبثي تىبليف، عويٌبرّب ٍ فؼبليتْبي گزٍّي ٍ اًفزادي-

 رزاي آىارائِ يه عزح پضٍّؾي ٍ ا-

 

 هٌبثغ
1-wood, GT, habu . Gudit  Nursing research method  critical  Appraisal utilization  Mosby  latest  

edition 

  2-Denizo F polit , Bemadethe Nursing  Research.Latest edition 

 3-Designing  and  conducting  Health  System  Research projects ,corlien M.V arkevisser 
4-Szklo M,Nieto FJ. Epidemiology Beyond the Basics. Massachusetts:Jones and Bartlett,latest 

edition. 

 هحوذ ن ، هله افضلي ح ، ًْبپتيبى ٍ . رٍػ ّبي آهبري ٍ ؽبخـ ّبي ثْذاؽتي .آخزيي اًتؾبر -5

 وتت ٍ هزالت ديگز در سهيٌِ تحميك در پزعتبري -6

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 همذهِ اي تز پزعتاري هزالثتْاي ٍيضُ
 10وذ درط:

 ٍاحذ 0تؼذاد ٍاحذ:

 ًَع ٍاحذ:ًظزي

 -پيؾٌيبس:

 ّذف ولي :آؽٌايي تا هفاّين ٍ تؼاريف پايِ پزعتاري هزالثت ّاي ٍيضُ

 

 عاػت( 77رئَط هغالة: )
 

 تؼزيف هزالجتْبي ٍيضُ-0

 ICUتؼزيف ثخؼ ّبي هزالجت ّبي ٍيضُ -0

-ICU ػوَهي 

-ICU رزاحي 

- ICU داخلي 

- ICU عَختگي 

- ICU اػقبة 

- ICU عزعبى ّب ثيوبراى ثب ضؼف ايوٌي 

 ًياس هثزم ٍ فَريت ايجاد ايي دٍرُ-4

 ٍضؼيت حبضز ٍ آهبر فؼلي-

 ؽذت ووجَد-

 اسيبد ًيبس پبيبى ًبپذيز ثِ هزالجت ّبي ٍيضُ-

 ارتجبط ًيبس ثِ ايي رؽتِ ٍ آغبس دٍرُ هزالجتْبي ٍيضُ-

 التقاد عالهت ٍ جْت گيزي ّاي آيٌذُ–عالهت  عياعتْاي-3

 هذيزيت عالهت ٍ ّشيٌِ ّبي هذيزيت آى-

 درد رًذ ثؾزي ٍ تبحيزات آى ثز ًيزٍي وبر-

 افشايؼ تخت ّبي هزالجت ّبي ٍيضُ ٍ تؼذد ثيوبراى ثذ حبل-

 اعتفبدُ ثْيٌِ اس اهىبًبت حبضز-

 افشايؼ رٍس افشٍى روؼيت وْي عبل-

 لجت ّبي ٍيضُ در پشؽىي ًَييپخؼ ٍ ًؾز ربيگبُ هزا-

 پيؾزفت رٍس افشٍى داًؼ پشؽىي ، پزعتبري ٍ ػلَم ٍاثغتِ-



 

 جايگاُ ايزاى در پشؽىي هزالثت ّاي ٍيضُ ٍ جايگاُ ايزاى در حال ٍ آيٌذُ-5

 ربيگبُ ػلوي حبضز هب در درهبى ٍ ارائِ خذهبت درهبًي-

 ربيگبُ فؼلي هب در ًبحيِ، هٌغمِ ٍ رْبى-

 يٌذُ ٍ رْت گيزي ّبي پشؽىي هزالجت ٍيضُ در ايزاىچؾن اًذاسّبي آ-

 تؼاريف پشؽىي هزالثت ّاي ٍيضُ-6

 تؼزيف درعت ٍربهغ اس عت هزالجتْبي ٍيضُ-

 درن درعت اس اًَاع ثيوبراًي وِ احتيبد ثِ هزالجتْبي ٍيضُ دارًذ-

 درن درعت اس سهبى فحيح خزٍد ثيوبر اس ؽزايظ هزالجتْبي ٍيضُ-

 اًتمبالت ثيوبراى در فَرت ثزٍس ثحزاى ووجَد ٍ تختدرن درعت اس ًمل ٍ -

 التقبد عت هزالجت ٍيضُ-

 تؼزيف اًَاع تخؼ ّاي هزالثت ّاي ٍيضُ-7

 CCUٍ ٍاٍرصاًظ  ICUخقَفيبت عبختبري ثخؼ ّبي – 0-7

 عغح ثٌذي ثخؼ ّبي هزالجت ّي ٍيضُ در ارتجبط ثب ؽذت ثيوبري ٍ ارائِ خذهبت -0-7

 0عغح دررِ -

 0رِ عغح ثٌذي در-

  3عغح ثٌذي دررِ -

 اًَاع هتفبٍت ثخؼ ّبي هزالجتْبي ٍيضُ -3-7

 اػقبة ٍ ًمـ عيغتن ايوٌي –داخلي  -ػوَهي-

 رزاحي ، رزاحي اػقبة ، عَاًح ٍ عَختگي ، رزاحي للت-

 ًَساداى ، وَدوبى ٍ فَق تخـ ّبي هزثَعِ-

- ICU ّبي اختقبي 

 عجيؼي اًتؾبر ػفًَتْبي ٍاگيز ٍ حَادث عجيؼي ٍ غيز -0-7

 افَل رذاعبسي )ايشٍلِ( در عت هزالجت ّبي ٍيضُ -5-7

 ًمؼ ٍ ٍظايف پزعتاري در ارائِ خذهات هزالثتْاي ٍيضُ-8

 ًمؼ ّبي ثبليٌي -0-8

 هْبرت ّبي ثبليٌي-

 تَاًوٌذي در ادغبم تَاًبيي ّب-

 تفىز پَيب ٍ ًمبداًِ-



 ًمؼ ّاي ػلوي-2-8

 تفىز ٍ ارسيبثي ػلوي-

 لويثىبرگيزي درٍط ّبي ػ-

 درن فحيح اس پشؽىي هجتٌي ثز ؽَاّذ-

 پضٍّؼ ٍ رٍؽْاي آى -4-8

 اّويت ٍ ارسػ پضٍّؼ در پشؽىي-

 رٍػ ّبي رايبًِ اي-

 هْبرت ّبي رايبًِ اي-

 وبرثزي ػوَهي-

 ثبًه ّبي اعالػبتي پشؽىي-

 رايبًِ ثِ ػٌَاى اثشار پضٍّؼ-

 عيبعتگذاري در پزعتبري هزالجت ّبي ٍيضُ-

 ي ثِ پزعتبري ثِ عَر ػبمرٍيىزدي ّبي اًگيشؽ-

 ًمؼ ّبي رّجزي ٍ ّذايت آتي-

 هؾبروت در عيبعتگذاري عالهت -

 ًمؼ ّاي آهَسؽي-3-8

 خَدآهَسي هبدام الؼوز-

 اًَاع فؼبليت ّبي آهَسؽي وَتبُ هذت ضوي خذهت-

 وبرگبّي ٍ ثبليٌي–دٍرُ ّبي آهَسؽي ًظزي -

 ؽزوت در وٌگزُ ّبي هلي ٍ فزاهلي-

 ز حزفِ پزعتاري هزالثتْاي ٍيضُ ػولىزد هثتٌي ت -5-8

 هؾبروت ٍ تذاٍم ديذگبُ هخجت ثِ حزفِ پزعتبري-

 هؾبروت ٍ تذاٍم ديذگبُ هخجت ثِ پزعتبري هزالجت ٍيضُ -

 هزالجت ٍيضُهذيزيت تٌؼ در ثخؼ ّبي -

 تويش دادى هزسّبي حزفِ اي ثيي پشؽه ٍ پزعتبر ثخؼ ّبي هزالجت ٍيضُ-

 ر خقَؿ ثيوبراى ٍ خبًَادُ ؽبىاعزار پشؽىي د رػبيت حزين حفظ-

 ؽٌبعبيي ٍ رفغ ثزخَرد هٌبفغ ٍ تضبدّب-

  ٍ هٌبعت ثبليٌي ٍ ػلوي ثب گزٍُ ّبي پشؽىي ٍ غيز پشؽىيارتجبط هذاٍم -

 



 رٍػ رسؽيبثي داًؾزَ:

 آسهَى وتجي ، ارائِ تىبليف ٍ ارائِ عويٌبر

 

 هٌبثغ:
1-AIspach  . Joanne, Core   Curriculum  for Critical Care Nursing . Last edition 

2-A CAN Pocket  Handbook  of  Critical Care Nursing , Marianne  Chulay ,Cathie Gathie 

Guzzetta , Barbara Dossey  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 هزالثت ّاي پزعتاري در تخؼ ّاي هزالثت ٍيضُ

 55وذ درط:

 ٍاحذ 4تؼذاد ٍاحذ:

 ًظزي ًَع ٍاحذ:

 -ياس:پيؾٌ

 آؽٌبيي ثب افَل ػوَهي هزالجت ّبي پزعتبري در ثخؾْبي هختلف هزالجت ٍيضُّذف ولي: 

 عاػت( 57رئَط هغالة : )

 پزعتاري ػوَهي-7-7

 هْبرت ّبي اٍليِ پزعتبري-      

 هزالثت اس پَعت-2-7

 آعيت ّبي رايذ پَعتي در ثيوبراى ثذحبل-    

 ًگْذاري ٍ حفظ عالهت پَعت-    

 ت ّبي ػوَهي ٍ رلَگيزي اس آعيت ّبي پَعتيهزالج-    

 ثْذاؽت هَ ٍ ًبخي ّب-    

 سخن ّبي ثغتز-    

 پبتَفيشلَصي-    

 دررِ ثٌذي سخن ّبي ثغتز-    

 تبحيز سخن ثغتز در رًٍذ ثيوبري، هذت ثغتزي ثيوبر ثذحبل ٍتذاثيز پزعتبري-   

 هزالثت چؾن-4-7

 لي رايذ چؾوي در ثيوبراى ثذحبآعيت ّب-     

 ػالئن ٍ ػَارك-    

 افَل پزعتبري در هزالجت چؾوي ثيوبراى ثذحبل-    

 هزالثت ّاي دّاى در تيواراى تذحال -3-7

 آعيت ّبي رايذ دّبًي در ثيوبراى ثذحبل-    

 ػالين ٍ ػَارك -   

 ثْذاؽت دّبى ٍ دًذاى -   

 هزالجت ّبي ٍيضُ دّبى در ثيوبراى ثذحبل-  

 ت ّبي دّبى ٍ دًذاى در ثيوبراى ثذحبلافَل پزعتبري ٍ هزالج- 

 



 هزالثت ّاي تغذيِ -5-0

 اّويت ؽزٍع سٍد ٌّگبم تغذيِ در ثيوبراى ثذ حبل -

 اًَاع تغذيِ در ثيوبراى ثذ حبل-

 ارسيبثي تغذيِ در ثيوبراى ثذ حبل-

 رٍػ ّبي تغذيِ-

 عَء تغذيِ ٍ احزات آى در ثيوبراى ثذحبل -

 ال   حوايت ػاعفي اس تيواراى تذح -6-7

 اختالالت ػبعفي ثيوبراى ثذحبل-0-6-0    

 ارسيبثي پزعتبري اس اختالالت ػبعفي-0-6-0    

 هذاخالت پزعتبري-3-6-0   

 احزات وَتبُ هذت ٍ دراس هذت ػبعفي البهت در ثخؼ هزالجت ٍيضُ-0-6-0   

 هحزٍهيت اس خَاة در ثخؼ ّبي هزالجت ّبي ٍيضُ-5-6-0   

 ِ ايرٍيىزد چٌذ پيؾ-6-6-0   

 رٍػ ّبي ثبليٌي ٍ رٍاًپشؽىي-     

 هذدوبري ارتوبػي ، پليظ ٍ رٍحبًيَى-    

 حوبيت ّبي خبًَادُ ٍ ارتوبػي-   

 ٍظبيف دٍلت ، عبسهبى ّب ٍ ًْبدّبي هزدهي-   

 درد در تيواراى تذحال-7-7

 درن هىبًيشم ّبي درد-     

 ارسيبثي پزعتبري اس درد ٍ ؽزايظ دردسا-     

 ّب ٍ دررِ ثٌذي دردّبي حبد پبيؼ-     

 افَل درهبًي درد حبد-     

 افَل ادارُ دردّبي حبد-     

 هذاخالت پزعتبري-     
 هزالثت ّاي تغىيٌي واهل در تيواراى تذحال در آعتاًِ هزي-8-7

 تغىيي وبهل ثيوبراى ثذحبل-     

 ًىبت هزثَط ثِ ثيوبراى ثذ حبل هزي-     

 ثذ حبل در آعتبًِ هزيًىبت حمَلي ثيوبراى -    

 ريَي –اًزبم ػوليبت دعتَر ػذم احيبء للجي -    

 تيواراى هزي هغشي ٍ تؼييي آى-   



 هَضَػبت هزتجظ ثب اّذاء ػضَ-

 هغبئل پزعتبري در ارتجبط ثب اًتمبل ثيوبراى ثذحبل-9-0

 اًتمبل ثيوبراى ثذحبل اس فحٌِ حَادث ثِ ثيوبرعتبى-    

 ل ثِ ثيوبرعتبًْبي ديگزاًتمبل ثيوبراى ثذ حب-   

 اًتمبل داخل ثيوبرعتبًي ثيوبراى ثذحبل-   

 آهبدُ عبسي ٍ اًتمبل تزْيشات ثِ هٌظَر اًتمبل ثيوبر-  

 افَل ًَ تَاًي ثيوبراى ثذ حبل-01-0

 ًَتَاًي تٌفغي-      

 ًَتَاًي اًذاهْب-     

 تَاًجخؾي ديگز اّضب-    

 

 رٍػ ارسؽياتي داًؾجَ :

 ٍ ارائِ عويٌار ئِ تىاليفآسهَى وتثي، ارا

 

 هٌاتغ:

1-Aispach.  Joanne, Core Curriculum for Critical care Nursing. Last edition 

2-AACN Pocket Handbook of care Nursing , Marianne chulay, Cathie Guzzetta, 

Barbara  Dossey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پايؼ ّاي پزعتاري پيؾزفتِ

 

 56وذ درط:

 ٍاحذ 4د ٍاحذ:تؼذا

 ًَع ٍاحذ:ًظزي

 -پيؾٌياس:

 

 آؽٌبيي ثب افَل پبيؼ ّبي پزعتبري در ثخؾْبي هختلف هزالجت ٍيضُ.ّذف ولي:

 عبػت( 50رئَط هغالة:)

 پايؼ ّاي پزعتاري در تيواراى تذحال

 اخذ ؽزح حبل-0

 تؼييي ٍ حجت هٌبثغ ؽزح حبل -  

 هؼزفي َّد ٍ گزٍُ هزالجت ّبي ٍيضُ-  

 هٌبعت ارتجبط والهيهْبرت ّبي -  

 اخذ عيغتوبتيه ؽزح حبل-  

 ؽزح حبل ػوَهي پزعتبري-  

 ؽزح حبل هزالجت ّبي ٍيضُ پزعتبري-  

 َّؽيبري در هَرد ؽزايظ پز خغز )هٌجغ اس ؽزح حبل ( ٍ غيزُ-  

 فذهِ ثيوبر ثِ خَد-  

 فذهِ ثيوبر ثِ ديگزاى- 

 فذهِ ديگزاى ثِ ثيوبر ٍ وبروٌبى- 

 حول آى در ثخؼ ّبي هزالجت ّبي ٍيضٍُعبئل خغزًبن ٍ - 

 تفغيز ثبليٌي دادُ ّب تَعظ پزعتبر هزالجت ٍيضُ- 

 ؽزح حبل خبًَادگي ٍ تَرِ ثِ ؽزايظ ٍ احتيبربت خبؿ- 

 ثزرعي ٍضؼيت رٍاًي،ارتوبػي،التقبدي خبًَادُ ٍ تَرِ ثِ ؽزايظ ٍ احتيبربت خبؿ- 

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري-2

 فحيح ػالئن حيبتيروغ آٍري، حجت ٍ گشارػ - 

 روغ آٍري هْبرتْبي پبيؾْبي تْبروي- 

 هؼبيٌبت ثبليٌي عيغتوبتيه ٍ ػضَثِ ػضَ پزعتبري- 

 روغ آٍري دادُ ّبي دعتگبُ تَْيِ دٌّذُ ّبي هىبًيىي - 

  



 تؼجيز درعت پزعتبري دادُ ّبي ثبليٌي-

 ؽٌبعبيي ٍ تزشيِ تحليل ؽزايظ غيز لبثل پيؼ ثيٌي-

 ٍ درعت ثب ًگزػ ثِ اٍلَيت ّبي هزالجتيتقوين گيزي ثِ هَلغ -

 هذاخالت هٌبعت پزعتبري-

 توبط ٍ فؼبل عبسي گزٍُ پشؽىي هزالجت ّبي ٍيضُ ٍ ديگز گزٍّْبي هزتجظ-

 پايؼ ّاي هحيغي-4

 پبويشگي ػوَهي هحيظ وبر هزالجت ّبي ٍيضُ- 

 ػجَر ٍ هزٍر در ثخؾْبي هزالجت ٍيضُ در ارتجبط ثب فضبي آلَدُ ٍ تويش-

 َّاي هحيظ، دررِ حزارت ٍ رعَثت ويفيت-

 پبويشگي ٍ چيذهبى هٌبعت اثشار ٍ تزْيشات پشؽىي-

 دعتزعي هٌغمي ثِ توبم تزْيشات السم-

 ثزرعي ّبي دٍرُ اي تزْيشات ٍ وبلجيزاعيَى آًْب-

 پايؼ ٍ وٌتزل ػفًَت-3

 آسهبيؾگبّي اس ثيوبراى ٍ وبروٌبىًوًَِ گيزي فحيح -

 ًوًَِ گيزي فحيح اس هحيظ -

 رسيبثي ػفًَتا-

 ؽٌبعبيي ػَاهل خغز ػفًَت در هحيظ-

 اعتزاتضي وبّؼ خغز ػفًَت در هحيظ-

 افَل وٌتزل ػفًَت-

 وٌتزل ػفًَتعيبعت گذاري در اهز -

 راّىبرّبي پبيجٌذي ثِ افَل وٌتزل ػفًَت-

 ؽٌبعبيي ػبدات رفتبري خغزعبس در گغتزػ ػفًَت-

 ى، درهبًگزاى ٍ هاللبت وٌٌذگبىرفتبرّبي پز خغز در پخؼ ػفًَت ثِ خَد، ثيوبرا-

 ًوًَِ گيزي فحيح هحيغي ٍ اًغبًي ثزاي وٌتزل ػفًَت ٍ ؽٌبعبيي ػَاهل ثزٍس اپيذهي ػفًَي-

 پايؼ ّاي عيغتن ػقثي-5

 پبيؼ ّبي غيز تْبروي-

 ّوَديٌبهيه-

 هؼيبرّبي عٌزؼ ّؾيبري ٍ پبيؼ آى-

 پبيؼ هحتَاي فىز ٍ تىلن-

 

 

 



 گبًِ 00اػقبة -

 زوتيپبيؼ عيغتن ح-

 پبيؼ ّبي عيغتن ّبي حغي-

 فٌبٍري ّبي غيز تْبروي پبيؼ ّبي عيغتن ػقجي-

 تزشيِ تحليل هٌبعت دادُ ّب ٍ هذاخالت پزعتبري-

 پبيؼ ّبي تْبروي-

 افَل ٍ اًذيىبعيَى ّبي پبيؼ تْبروي فؾبر داخل روزوِ-

 روغ آٍري دادُ ّبي پبيؼ تْبرن فؾبر داخل روزوِ-

 پبيؼ تْبروي اوغيضى هغشي-

 تزشيِ تحليل هٌبعت دادُ ّب ٍ هذاخالت پزعتبري-

 پايؼ عيغتن للثي ػزٍلي-6

 پبيؼ ّبي غيز تْبروي للجي ػزٍلي-

 تْيِ ًَار للجي ثِ عَر وبهل ٍ درعت-

 اًزبم هٌبعت پبيؼ ًَار للت-

 اًذاسُ گيزي ؽبخـ ّبي للجي ثِ رٍػ غيز تْبروي-

 پبيؼ عيغتن ػزٍق هحيغي-

 پبيؼ غيز تْبري فؾبرخَى-

 پبيؼ ّبي تْبروي للجي ػزٍلي-

 پبيؼ ّبي تْبروي فؾبرخَى -

 پبيؼ فؾبر ٍريذّبي هزوشي ٍ ًگْذاري وبتتزّبي هزوشي-

 وبتتزؽزيبى ٍريذي ٍ گزفتي دادُ ّبي هزثَعِ-

 تفغيز دادُ ّبي وبتتز ؽزيبى ريَي-

 ًگْذاري وبتتزؽزيبى ريَي-

 هَارد ثحج ثزاًگيش وبتتز ؽزيبى ريَي-

 تٌفغي پايؼ ّاي عيغتن-7

 پبيؼ ّبي لَلِ تٌفغي-

 تؼذاد ٍ ػوك الگَّبي تٌفغي-

 ػالئن ٍ ًؾبًِ ّبي سرز تٌفغي-

 ارسيبثي وبر تٌفغي-

 تزشيِ ٍ تحليل هٌبعت دادُ ّب ٍ هذاخالت پزعتبري-

 

 



 رٍػ ارسؽياتي داًؾجَ:

 آسهَى وتجي ، ارائِ تىبليف ٍ ارائِ عويٌبر

 

 هٌبثغ:

1-Alspach .Joanne,Core Curriculum for critical care Nursing .Last edition 

2-A ACN Pocket Handbook of Critical care Nursing, Marianne Chulay,Cathie Guzzetta, 

Barbara Dossey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پبيؼ ّبي پيؾزفتِ تٌفظ -

 افَل پبلظ اوغي هتزي ٍ روغ آٍري دادُ ّب -

 وزثي ثِ اًتْبي ثبسدهي ثِ رٍػ غيز تْبرويافَل پبيؼ دي اوغيذ  -

 افَل هجبًي گبسّبي خَى ؽزيبًي -

 تفغيز ثبليٌي گبسّبي خَى ؽزيبًي -

 هحتَاي اوغيضى ٍ هيشاى اًتمبل آى ثِ ثبفت ّب -

 پبيؼ هذاٍم گبس خَى ؽزيبًي ٍعبيز آسهبيؾبت هزتجظ -

 آؽٌبيي ثب هفبّين تغت ّبي ػولىزد ريَي در پزعتبري هزالجت ٍيضُ -

 ّبي تٌفغي خزٍري اس دعتگبُ تَْيِ هىبًيىييبفتِ  -

 تزشيِ تحليل دادُ ّب ٍ هذاخالت هٌبعت پزعتبري -

 پایؼ تی دردی، آرام تخؼ و ؽلی ػضالنی ) در تخؼ های مزاقثت ویضه( -8

 افَل ادارُ دردّبي حبد -

 ارسيبثي ٍ دررِ ثٌذي ؽذت درد -

 تزشيِ تحليل دادُ ّب -

 هذاخالت هٌبعت پزعتبري -

 ّب در ثيوبراى حبد ٍ اًَاع آى افَل آرام وٌٌذُ -

 دررِ ثٌذي ّبي عغَح آرام ثخؾي -

 تزشيِ تحليل دادُ ّب -

 هذاخالت هٌبعت پزعتبري -

 افَل اعتفبدُ ؽل وٌٌذُ ّبي ػضالًي در ثخؼ ّبي هزالجت ٍيضُ -

 ارسيبثي ٍ دررِ ثٌذي عغَح ؽل وٌٌذُ ػضالت -

 تزشيِ تحليل دادُ ّب -

 هذاخالت هٌبعت پزعتبري -

 ه ایپایؼ های تغذی -9

 افَل تغذيِ در ثيوبراى ثذحبل -

 ارسيبثي ًيبسّبي تغذيِ در ثخؼ ّبي هزالجت ٍيضُ -

 هؼيبرّبي ارسيبثي تغذيِ اي -

 اًَاع تغذيِ ٍ ًحَُ ارائِ آى در ثخؼ ّبي هزالجت ٍيضُ -

 مهارت های آسمایؾگاهی و تصویز تزداری -01

 ًوًَِ گيزي هٌبعت ٍ عيغتويه آسهبيؾگبّي -



 تزشيِ ٍ تحليل دادُ ّب -

 ًَاع تقَيزثزداري در ثيوبراى ثذ حبلا -

 آهبدُ عبسي تين ّوزاُ ثيوبر ثزاي اًتمبل -

 تزشيِ تحليل دادُ ّب -

 هذاخالت هٌبعت پزعتبري -

 

 

 روػ ارسؽیاتی دانؾجو:

 آسهَى وتجي، ارائِ تىبليف ٍ ارائِ عويٌبر

 

 

 منایغ:
1- Alspach.Joanne;Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition 

2- AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing, Marianne Chulay, Cathie 

Guzzetta, Barbara Dossey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 داروؽناعی

 17کذ درط: 

 ٍاحذ 0 تؼذاد واحذ:

 ًظزي نوع واحذ:

 -پیؾنیاس:

 

 در ثيوبراى ثذ حبل. آؽٌبيي فزاگيزاى ثب افَل، هفبّين ٍ هْوتزيي هغبيل فبرهبوَلَصيه هغزح هذف کلی:

 

 

 عبػت( 07رئَط هغبلت: )

تؼبريف ولي ٍ ًحَُ احز دارٍّب، رذة، پخؼ، هتبثَليغن ٍ دفغ دارٍّب، هفَْم گيزًذُ، ػَاهل هَحز در ًحَُ احز 

 دارٍّب، اؽىبل دارٍيي، وبرثزد دارٍؽٌبعي در پزعتبري هزالجت ّبي ٍيضُ

 ػولىزد دارٍّب در ثيوبريْبي سهيٌِ اي خبؿ: -

 بيي وليِ، اػقبةًبرع

 ًبرعبيي وجذ، فلت، تٌفظ

 عبيز عيغتن ّب

 تذاخالت دارٍيي، وليبت، هىبًيغن ّب -

 ػَارك دارٍيي

 تغييزات فزدي در پبعخ ّبي دارٍيي

 

 روػ ارسؽیاتی دانؾجو:

 آسهَى وتجي )ؽبهل هيبى تزم ٍ پبيبى تزم(

 

 مناتغ:
1- Phramacology for nursing care, Richard A. lehne Elsevier health science latest 

edition. 

2- Pharmacology and the nursing process, Linda lilley, Elsevier health sciences 

latest edition. 

 

 

 

 



 مثاحث ػمومی در پزعتاری پیونذ اػضا

 18کذ درط: 

 ٍاحذ 0 تؼذاد واحذ:

 ًظزي نوع واحذ:

 - پیؾنیاس:

 هذف کلی:

 عبػت( 07رئَط هغبلت )

 می فیشیولوصیکآناتو -0

 پيًَذ در اػضبي هختلف -0-0

 (Liquid Organپيًَذ اػضبي ًزم ) -

 (Solid Organپيًَذ اػضبي تَپز ) -

 عزوَة ايوٌي -0-0

 چىيذُ اي اس دارٍؽٌبعي عزوَة ايوٌي -3-0

 ارسیاتی پزعتاری -2

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾخيقي -

 يبثي فَري ثيوبراى ثذ حبلارس -

 تؾخیص های رایج پزعتاری -3

 ػفًَت ّبي فزفت علت هزتجظ ثب پيًَذ اػضب -0-3

 پيًَذ اػضبي ًزم -

 پيًَذ اػضبي تَپز -

 هفبّين ػوَهي در ارتجبط ثب پظ سدى پيًَذ ػضَ -0-3

 هحبفظت اس ثيوبر -3-3

 هحبفظت اس هخبط ٍ رٍدُ -

 ػفًَيرذاعبسي ٍ احتيبعبت در هَارد  -

 هزالجت رٍاًي ٍ ػبعفي اس ثيوبر ٍ خبٍادُ -

 مؾکالت تالینی ویضه -4

 ػفًَت ّبي فزفت علت ٍيضُ در پيًَذ اػضب -

 هَضَػبت پظ سدى اػضب ٍيضُ پيًَذ ّز يه اس اػضب -



 الذاهبت هذاخلِ اي ٍ هزالجت ّبي ٍيضُ -

 

 

 روػ ارسؽیاتی دانؾجو:

 آسهَى وتجي، ارائِ تىبليف ٍ ارائِ عويٌبر

 

 

 مناتغ:
1- Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition. 

2- AACN Pockrt Handbook of Critical Care Nursing, Marianne Chulay, Cathie 

Guzzetta, Barbara Dossey. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 0پزعتاری مزاقثت های ویضه اختصاصی 

 ()دعتگاه تنفظ

 

 19کذ درط: 

 ٍاحذ 3 تؼذاد واحذ:

 وبرآهَسي -ًظزي نوع واحذ:

همذهِ اي ثز پزعتبري هزالجت ّبي  ٍيضُ، هزالجتْبي پزعتبري در ثخؼ ّبي هزالجدت ٍيدضُ، پدبيؼ پزعدتبري      پیؾنیاس:

 پيؾزفتِ، دارٍؽٌبعي، هجبحج ػوَهي در پزعتبري پيًَذ اػضبء

 

ٍيضُ پزعتبري دعتگبُ تٌفظ ٍ ايزبد تَاًبيي ّبي السم در ٌّگبم ارائِ  آؽٌبيي فزاگيز ثب افَل هزالجتْبي هذف کلی:

 هزالجت ثِ هذدرَيبى ٍ ثيوبراى.

 

 عاػت( 77کارآموسی  -عاػت 26رئوط مطالة: )نظزی 

 دعتگاه تنفظ

 آناتومی فیشیولوصیک -0

 راّْبي َّايي -

 فزآيٌذ تجبدل گبسّب -

 ّيپَوغوي ٍ ّيپزوبپٌِ -

 ًيفيشيَلَصي اعيذ ٍ ثبس گبسّبي خَ -

 ارسیاتی های پزعتاری -2

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾخيقي -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -

 تؾخیص های رایج پزعتاری -3

 ًبتَاًي ثيوبر در پبوغبسي راّْبي َّايي -

 الگَّبي تٌفغي غيز هَحز -

 هىبًيه تٌفغي -

 ثخَديػذم تَاًبيي ثيوبر در تذاٍم تٌفظ خَد -

 اختالل در تجبدالت گبس -



 تَْيِ هىبًيىي ٍ تغبثك ثيوبر ٍ دعتگبُ -

 مؾکالت تالینی ویضه -4

 ًبرعبيي حبد تٌفغي -

 عٌذرم ديغتزط تٌفغي حبد -

 ثيوبري اًغذادي هشهي ريَي -

 ثيوبريْبي هزبري تٌفغي ٍ آعن -

 پٌَهًَي ٍ اًَاع آى -

 عٌذرم آعپزاعيَى -

 ثيوبريْبي ثذخين ريَي -

 آپٌِ در خَاة -

 بري پيًَذ ريًِىبت پزعت -

 تزٍهجَس آهجَلي ّبي ٍريذي ٍ پيؾگيزي اس آى -

 آهجَلي ٍريذّبي ػومي ٍ پيؾگيزي اس آى -

 آهجَلي ريِ -

 

 

 روػ ارسؽیاتی دانؾجو:

 آسهَى وتجي، ارائِ تىبليف ٍ ارائِ عويٌبر

 ارسؽيبثي ػولىزد داًؾزَ ثز اعبط فزم تذٍيي ؽذُ ٍ تىبليف ثبليٌي هحَلِ

 

 

 مناتغ:
1- Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition. 

2-AACN Pockrt Handbook of Critical Care Nursing, Marianne Chulay, Cathie 

Guzzetta, Barbara Dossey. 

3- Black, J; Hawak, J; Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive 

Outcomes; 7
th

 ed. Elsevier Saunderis Co. Last Edition. 

 

 

 

 

 



 2پزعتاری مزاقثت های ویضه اختصاصی 

 جزاحی قلة و قفغه عینه( -)دعتگاه قلة و ػزوق

 

 01کذ درط: 

 ٍاحذ 3 تؼذاد واحذ:

 وبرآهَسي -ًظزي نوع واحذ:

همذهِ اي ثز پزعتبري هزالجت ّبي  ٍيضُ، هزالجتْبي پزعتبري در ثخؼ ّبي هزالجدت ٍيدضُ، پدبيؼ پزعدتبري      پیؾنیاس:

 جبحج ػوَهي در پزعتبري پيًَذ اػضبءپيؾزفتِ، دارٍؽٌبعي، ه

 

 آؽٌبيي  ثب افَل هزالجتْبي ٍيضُ پزعتبري دعتگبُ للت ٍ ػزٍق ٍ رزاحي للت ٍ لفغِ عيٌِ. هذف کلی:

 

 عاػت( 77کارآموسی  -عاػت 26رئوط مطالة: )نظزی 

 دعتگاه قلة و ػزوق -0

 آناتومی فیشیولوصیک -0-0

 آًبتَهي للت -0-0-0

 ػضلِ للت -

 دريچِ ّبي للت -

 وزًٍز آًبتَهي ػزٍق -

 آًبتَهي راّْبي ّذايتي داخل للت -

 فيشيَلَصي للت -0-0-0

 اًمجبك هبّيچِ للت -

 عيىل للجي -

 ثزٍى دُ للت ٍ هٌغيزّبي آى -

 ػزٍق عيغتويه -

 فؾبر خَى -

 ارسیاتی های پزعتاری -2-0

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾخيقي -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -



 تؾخیص های رایج پزعتاری -3-0

 ٍضؼيت وبّؼ ثزٍى دُ للجي -

 درد لفغِ عيٌِ -

 ػذم تحول فؼبليت ّبي ثذًي ٍ هَارد هزثَط ثِ ًبرعبيي للجي -

 مؾکالت تالینی ویضه -4-0

 ثيوبري ّبي ػزٍق وزًٍز -0-0-0

 آًضيي لفغِ عيٌِ ٍ اًَاع آى -

 عىتِ للجي -

 ًبرعبيي للجي ٍ وبديَهيَپبتي ّب -0-0-0

 ثيوبري ّبي پزيىبرديبل -3-0-0

 آًذٍوبرديت ػفًَي -0-0-0

 هيَوبرديت -5-0-0

 اختالالت ريتن -6-0-0

 ريتن عجيؼي -

 اختالل در ضزثبى عبسي -

 اختالل در ّذايت -

 ثيوبري ّبي دريچِ اي -7-0-0

 ثيوبري ّبي دريچِ هيتزال -

 ثيوبري ّبي دريچِ آئَرت -

 ثيوبري ّبي دريچِ ّبي ريَي ٍ عِ لتي -

 ًبٌّزبري ّبي للت ٍ ػزٍق ثشري -8-0-0

 ًمبيـ ديَارُ دّليشي -

 ًمبيـ ديَارُ ثغٌي -

 ثبسهبًذى هززاي ؽزيبًي -

 وَآروتبعيَى آئَرت -

 ًبٌّزبري ّبي ًبدر -

 ثحزاى پزفؾبري خَى -9-0-0

 ثيوبري ّبي آئَرت ٍ ػزٍق هحيغي -

 ؽَن ٍ اًَاع آى -

 جزاحی قلة و قفغه عینه -2



 ارسيبثي ّبي پزعتبري -0-0

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾخيقي -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -

 هؾىالت ثبليٌي ٍيضُ -0-0

 اًَاع الذاهبت ػولي ٍ رزاحي ّبي للت ٍ لفغِ فذري -

 حي ٍ رزاحي ّبي للجي ٍ ػزٍلي ٍ لفغِ فذريػَارك هزتجظ ثب الذاهبت رزا -

 هزالجت اس درى ّبي لفغِ عيٌِ ٍ هذيبعتي -

 هزالجت پزعتبري ثِ ثيوبراى تحت رزاحي للجي ٍ ػزٍلي لفغِ عيٌِ -

 

 روػ ارسؽیاتی دانؾجو:

 آسهَى وتجي، ارائِ تىبليف ٍ ارائِ عويٌبر       

 ي ؽذُ ٍ تىبليف ثبليٌي هحَلِارسؽيبثي ػولىزد داًؾزَ ثز اعبط فزم تذٍي       

 

 مناتغ:
1-Underhill and Wood; Cardiac Nursing, Fourth ed; Saunders Co, 2008. 

2- Black, J; Hawak, J; Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive 

Outcomes; 7
th

 ed. Elsevier Saunderis Co. Last Edition. 

3- AACN Pockrt Handbook of Critical Care Nursing, Marianne Chulay, Cathie 

Guzzetta, Barbara Dossey. 

4- Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3پزعتاری مزاقثت های ویضه اختصاصی 

 جزاحی اػصاب و اختالالت روانپشؽکی( -)دعتگاه ػصثی

 

 00کذ درط: 

 ٍاحذ 0 تؼذاد واحذ:

 وبرآهَسي -ًظزي نوع واحذ:

همذهِ اي ثز پزعتبري هزالجت ّبي  ٍيضُ، هزالجتْبي پزعتبري در ثخؼ ّبي هزالجدت ٍيدضُ، پدبيؼ پزعدتبري      پیؾنیاس:

 پيؾزفتِ، دارٍؽٌبعي، هجبحج ػوَهي در پزعتبري پيًَذ اػضبء

 

 رزاحي اػقبة ٍ اختالالت رٍاًپشؽىي. -عتبري دعتگبُ ػقجيآؽٌبيي  ثب افَل هزالجتْبي ٍيضُ پز هذف کلی:

 

 عاػت( 50کارآموسی  -عاػت 07رئوط مطالة: )نظزی 

 دعتگاه ػصثی -0

 آناتومی فیشیولوصیک -0-0

 هغش -

 عٌبة ًخبػي -

 عيغتن اػقبة هحيغي -

 ارسیاتی های پزعتاری -2-0

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ي در هغبلؼبت تؾخيقيارسيبثي پزعتبر -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -

 تؾخیص های رایج پزعتاری -3-0

 خَى رعبًي هغشي ٍ اختالالت آى -0-3-0

 اختالل عغح َّؽيبري -0-3-0

 پبوغبسي راّْبي ّذايتي ٍ هغبئل آى -

 الگَي تٌفغي غيز هَحز -

 اختالل تؼبدل هبيؼبت ٍ الىتزٍليت ٍ تبحيزات هزوشي آى -3-3-0

 ووجَد هبيؼبت ثذى -

 افشايؼ هبيؼبت ثذى -



 ADHديبثت ثي هشُ ٍ عٌذرم تزؽحبت ًبهتٌبعت  -

 اتالف عذين در سهيٌِ اختالالت هغشي -

 اختالل در ارتجبط والهي -0-3-0

 اختالل تَاًبيي ّبي فيشيىي -5-3-0

 تغييزات در رًٍذ تفىز -6-3-0

 گبُ ػقجيعبسگبري ثيوبر ٍ خبًَادُ ثب ثيوبري ّبي دعت -7-3-0

 مؾکالت تالینی ویضه -4-0

 افشايؼ فؾبر داخل روزوِ -

 ضزثِ ّبي هغشي -

 حَادث ػزٍلي هغش -

 خًَزيشي داخل روزوِ اي ٍ اًَاع آى -

 هٌٌضيت ٍ ػفًَت ّبي داخل روزوِ اي -

 فزع ٍ ديگز اختالالت تؾخيقي -

 آًغفبلَپبتي ّب -

 فذهبت عٌبة ًخبػي -

 ثيوبري ّبي ػقجي ػضالًي -

 ذاري اس ثيَْؽي ػوَهيثي -

 

 جزاحی اػصاب -2

 ارسیاتی های پزعتاری -0-2

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾخيقي -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -

 مؾکالت تالینی ویضه -2-2

 اًَاع الذاهبت هذاخلِ اي ٍ رزاحي ّبي عيغتن ػقجي -

 اس هذاخالت ٍ رزاحي ّبي عيغتن ػقجي ػَارك ًبؽي -

 هزالجت اس درى ّبي حفزُ هغشي -

 هزالجت پزعتبري ثِ ثيوبراى تحت رزاحي اػقبة -

 



 اختالالت روانپشؽکی -3

 فَريت ّبي رٍاًپشؽىي -0-3

 ارسيبثي ّبي پزعتبري -0-3

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 خيقيارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾ -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -

 

 مؾکالت تالینی ویضه  -3-3

 ؽٌبخت فَريت ّبي رٍاًپشؽىي -

 ًىبت هزثَط ثِ خَدوؾي -

 ًگزػ ّبي پزعتبري ثِ فَريت ّبي رٍاًپشؽىي -

 حوبيت اس ثيوبر ٍ خبًَادُ -

 اسديبد هحزن ّبي حغي -

 هحزٍهيت اس هحزن ّبي حغي -

 

 روػ ارسؽیاتی دانؾجو:

 آسهَى وتجي، ارائِ تىبليف ٍ ارائِ عويٌبر       

 ارسؽيبثي ػولىزد داًؾزَ ثز اعبط فزم تذٍيي ؽذُ ٍ تىبليف ثبليٌي هحَلِ       

 

 مناتغ:
1- Nursing Diagnoses in Psychiatric Nursing: Care Plans and Psychotropic 

Medications by Mary C. Townsend. 

2-Linda S. Beeber, APRn, BC, PHD. Psychiatric & Mental Health Nursing. 

Lippincott Williams & Wilkins. Philadelphia. Latest ed. 

3- Black, J; Hawak, J; Medical Surgical Nursing, Clinical Management for Positive 

Outcomes; 7
th

 ed. Elsevier Saunderis Co. Last Edition. 

4- Alspach. Joanne; Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition. 

5- AACN Pockrt Handbook of Critical Care Nursing, Marianne Chulay, Cathie 

Guzzetta, Barbara Dossey. 

 

 

 



 4پزعتاری مزاقثت های ویضه اختصاصی

 جزاحی کلیه و مجاری ادراری( -)دعتگاه کلیوی و مجاری ادراری

 

 02درط: کذ 

 ٍاحذ 0 تؼذاد واحذ:

 وبرآهَسي -ًظزي نوع واحذ:

همذهِ اي ثز پزعتبري هزالجت ّبي  ٍيضُ، هزالجتْبي پزعتبري در ثخؼ ّبي هزالجدت ٍيدضُ، پدبيؼ پزعدتبري      پیؾنیاس:

 پيؾزفتِ، دارٍؽٌبعي، هجبحج ػوَهي در پزعتبري پيًَذ اػضبء

 

رزاحدي وليدِ ٍ هزدبري     -ي دعتگبُ وليدَي ٍ هزدبري ادراري  آؽٌبيي  ثب افَل هزالجتْبي ٍيضُ پزعتبر هذف کلی:

 ادراري.

 

 عاػت( 50کارآموسی  -عاػت 07رئوط مطالة: )نظزی 

 دعتگاه کلیوی و مجاری ادراری -0

 آناتومی فیشیولوصیک -0-0

 آًبتَهي وليِ ٍ هزبري ادراري -0-0-0

 فيشٍلَصي وليِ -0-0-0

 تؾىيل ادرار -

 ّوَديٌبهيه وليِ -

 تٌظين هبيؼبت ثذى -

 زٍليتتٌظين الىت -

 اختالل وليَي اعيذ ٍ ثبس -

 تٌظين فؾبر خَى وليَي -

 ارسیاتی های پزعتاری -2-0

 ؽزح حبل پزعتبري -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾخيقي -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -

 تؾخیص های رایج پزعتاری -3-0

 ٍضؼيت تٌظين هبيؼبت ثذى -



 ثبساختالالت اعيذ ٍ  -

 عٌذرم اٍرهي -

 ػفًَت ّبي وليِ ٍ هزبري ادراري -

 ػَارك اعتخَاًي ًبؽي اس ثيوبري ّبي وليَي -

 تزؽح ٍ دفغ دارٍّب ٍ عوَم -

 مؾکالت تالینی ویضه -4-0

 ًبرعبيي حبد وليِ  -0-0-0

 ًبرعبيي هشهي وليِ  -0-0-0

 اختالالت الىتزٍليت ّب  -3-0-0

 اختالالت پتبعين -

 ناختالالت عذي -

 اختالالت ولغين -

 اختالالت هٌيشين -

 اختالالت فغفز -

 تزٍهبي وليَي -0-0-0

 درهبى ّبي ربيگشيي ثزاي وليِ  -5-0-0

 ديبليش ففبلي -

 ّوَديبليش -

 ربيگشيٌي هذاٍم وليِ -

 پالعوبفزس -

 ًىبت پزعتبري پيًَذ وليِ -

 جزاحی کلیه و مجاری ادراری -2

 ارسيبثي ّبي پزعتبري -0-0

 حبل پزعتبري ؽزح -

 هؼبيٌبت ثبليٌي پزعتبري -

 ارسيبثي پزعتبري در هغبلؼبت تؾخيقي -

 ارسيبثي فَري ثيوبراى ثذحبل -

 هؾىالت ثبليٌي ٍيضُ -0-0

 اًَاع الذاهبت هذاخلِ اي ٍ رزاحي ّبي وليِ ٍ هزبري ادرار -

 



 ػَارك ًاؽي اس هذاخالت ٍ جزاحي ّاي وليِ ٍ هجاري ادرار -

 جزاحي پيًَذ وليِ  هَضَػات هزتَط تِ -

 هزالثت ٍيضُ پزعتاري تِ تيواراى تحت جزاحي وليِ ٍ هجاري ادرار -

 

 رٍػ ارسؽياتي داًؾجَ:
 آسهَى وتثي ،ارائِ تىاليف ٍ ارائِ عويٌار

 ارسؽياتي ػولىزد داًؾجَ تز  اعاط فزم تذٍيي ؽذُ ٍ تىاليف تاليٌي هحَلِ.

 هٌاتغ: 

1- Alspach.Joanme ;Core Curriculum for Critical Care Nursing .Last edition   
 

2- AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing ¸Cathie Guzzetta¸Barbara 

Dossey                                                                          3- Black¸J;Medical Surgical 
Nursing¸Clinical management for positive outcomes ;Elsevier saunder ;CoLast 

edition  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 5پزعتاري هزالثتْاي ٍيضُ اختقافي 

 تيواريْاي سًاى ٍ سايواى(–)عيغتن غذد درٍى ريش 

 

 

 74:وذ درط

 ٍاحذ  7:تؼذاد ٍاحذ

 وارآهَسي–:ًظزي ًَع ٍاحذ

، پايؼ پزعتاري هزالثت ٍيضُ در تخؼ  پزعتاري ْايهزالثت ،ٍيضُ: همذهِ اي تز پزعتاري هزالثتْاي  پيؾٌياس

 پيؾزفتِ ،دارٍؽٌاعي ،هثاحج ػوَهي در پزعتاري پيًَذ اػضا

 تيواريْاي سًاى ٍ سايواىٍ عيغتن غذد درٍى ريش پزعتاري  ٍيضُّذف ولي: آؽٌايي تا افَل هزالثتْاي 

 عاػت( 26وارآهَسي –عاػت  9ًظزي  :  (رئَط هغالة

 عيغتن غذد درٍى ريش

 آًاتَهي فيشيَلَصيه 

 هفاّين پايِ اي غذد درٍى ريش  -

 غذُ ّپَفيش -

 غذُ تيزٍئيذ -

 غذُ پاراتيزٍئيذ -

 غذُ فَق وليَي  -

 غذُ پاًىزاط 

 َّرهَى ّاي جٌغي -

 ارسياتي ّاي پزعتاري  -2-7
 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 فَري تيواراى تذ حالارسياتي  -

 تؾخيـ ّاي رايج پزعتاري  -4-7



 اختالالت غذد ٍ هتاتَليه -

 تغييزات ٍضيؼت هايؼات تذى  -

 تغييزات تغذيِ اي  -

 ًىات هزتَط تِ َّرهَى درهاًي-

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ  -3-7

 دياتت تي هشُ -7-3-7

 ADHعٌذرم تزؽح ًاهٌاعة -2-3-7

 اتيزٍئيذتيواريْاي تيزٍئيذ ٍ پار -4-3-7

 پزوار ي تيزٍئيذ -

 ون واري تيزٍئيذ ٍ وواي هزتَط تِ آى-

 ون واري ٍ پزواري پاراتيزٍئيذ -

 غذد فَق وليَي  -3-3-7

 هَارد ون واري غذد فَق وليَي -

 هَارد پزواري غذد فَق وليَي -

 دياتت  -5-3-7

 فَريت ّاي دياتت  -

 وتَ اعيذٍس دياتتي  -

 وَهاي ّيپزاعوَالر -

 وَهاي ّيپزگليغوظ -6-3-7

 تيواريْاي سًاى ٍ سايواى -2
 ارسياتي ّاي پزعتاري  -2-7

 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 ارسياتي فَري تيواراى تذ حال -

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -2-2
 اًَاع الذاهات هذاخلِ اي ٍ جزاحي ّاي سًاى ٍ سايواى  -



 ارك ًاؽي اس هذاخالت .ٍ جزاحي ّاي سًاى ٍ سايواى ػَ -

 هَضَػات هزتَط تِ هزالثت ّاي ٍيضُ سًاى ٍ سايواى -

 هزالثت ٍيضُ پزعتاري تِ تيواراى تحت جزاحي سًاى ٍ سايواى -

 

 ريش ارزشیاتي داوشجً:

 آزمًن كتثي ،ارائٍ تکالیف ي ارائٍ سمیىار

 ه شذٌ ي تکالیف تالیىي محًلٍ.ارزشیاتي عملکرد داوشجً تر  اساس فرم تذيي

 مىاتع: 

1- Alspach.Joanme ;Core Curriculum for Critical Care Nursing .Last edition   
 

2- AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing ¸Cathie Guzzetta¸Barbara 

Dossey                                                                            3- Black¸J;Medical Surgical 

Nursing¸Clinical management for positive outcomes ;Elsevier saunder ;CoLast 

edition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 6پزعتاري هزالثتْاي ٍيضُ اختقافي

 (جزاحي ؽىن ٍ لگي– دعتگاُ گَارػ)

 

 

 73:وذ درط

 ٍاحذ  2:تؼذاد ٍاحذ

 ارآهَسيو–ًظزي ًَع ٍاحذ:

، پايؼ پزعتاري هزالثت ٍيضُ در تخؼ  پزعتاري هزالثتْاي ،ٍيضُهمذهِ اي تز پزعتاري هزالثتْاي  پيؾٌياس :

 پيؾزفتِ ،دارٍؽٌاعي ،هثاحج ػوَهي در پزعتاري پيًَذ اػضا

داًؾجَ تا آعية ؽٌاعي ،پاتَصًش ٍ هزالثت  ٍيضُ پزعتاري اس تيواريْاي دعتگاُ گَارػ ّذف ولي: آؽٌايي 

 در جزاحي ؽىن ٍ لگي. ٍ

 عاػت( 57وارآهَسي –عاػت  77ًظزي  :  (رئَط هغالة

 دعتگاُ گَارػ -7

 آًاتَهي فيشيَلَصيه -7-7

 لغوت ّاي فَلاًي دعتگاُ گَارػ -

  لغوت ّاي تحتاًي دعتگاُ گَارػ -

 عيغتن ّاي تذافؼي دعتگاُ گَارػ -

 اػضاي ديگز دعتگاُ گَارػ -

 ارسياتي ّاي پزعتاري  -2-7

 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 ارسياتي فَري تيواراى تذ حال -

 تؾخيـ ّاي رايج پزعتاري  -4-7
 تغذيِ اياختالالت  -



 اختالالت عغح ًخاػي-

 ؽىن حاد -

 آعيت ّا ٍ هزالثتْاي آى -

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -3-7

 پاًىزاتيت حاد  -

 شي ّاي دعتگاُ گَارػ خًَزي -

 ّپاتيت ّا  -

 ًارعايي وثذي ٍ آًغفالَپاتي وثذي  -

 ًارعايي هشهي وثذي  -

 اًَاع ضزتات ؽىوي  -

 تيواريْاي التْاتي رٍدُ اي  -

 ػفًَت ّاي داخل ؽىن  -

 عٌذرم حاد واهپارتوٌت ؽىوي  -

 تغذيِ ٍ اختالالت آى در تيوار تا حال ٍخين  -

 جزاحي ؽىن ٍ لگي -2
 ارسياتي ّاي پزعتاري  -2-7

 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 ارسياتي فَري تيواراى تذ حال -

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -2-2

 اًَاع الذاهات هذاخلِ اي ٍ جزاحي ّاي ؽىن ٍ لگي  -

 ػَارك ًاؽي اس هذاخالت .ٍ جزاحي ّاي ؽىن ٍ لگي  -

 ت اس درى ّا ٍ پايؼ فؾار داخل ؽىويهزالث -

 هزالثت پزعتاري تِ تيواراى تحت جزاحي ؽىن ٍ لگي -

 

 



 

 رٍػ ارسؽياتي داًؾجَ:

 آزمًن كتثي ،ارائٍ تکالیف ي ارائٍ سمیىار

 ارزشیاتي عملکرد داوشجً تر  اساس فرم تذييه شذٌ ي تکالیف تالیىي محًلٍ.

 مىاتع: 

1- Alspach.Joanme ;Core Curriculum for Critical Care Nursing .Last edition   
2- AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing ¸Cathie Guzzetta¸Barbara 

Dossey                                                                            3- Black¸J;Medical Surgical 

Nursing¸Clinical management for positive outcomes ;Elsevier saunder ;Colast 

edition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 7پزعتاري هزالثتْاي ٍيضُ اختقافي

 (عيغتن ايوٌي ٍ تيواريْاي ػفًَي –اًىَلَصي ٍ خَى )

 

 

 75:وذ درط

 ٍاحذ  2:تؼذاد ٍاحذ

 وارآهَسي–:ًظزي ًَع ٍاحذ

، پايؼ پزعتاري هزالثت ٍيضُ در تخؼ  پزعتاري هزالثتْاي ،ضٍُيهمذهِ اي تز پزعتاري هزالثتْاي  پيؾٌياس :

 پيؾزفتِ ،دارٍؽٌاعي ،هثاحج ػوَهي در پزعتاري پيًَذ اػضا

خَى ٍ اًىَلَصي )آعية ؽٌاعي ،پاتَصًش، تظاّزات  Criticalتا تيواريْايّذف ولي: آؽٌايي 

 ٍ ػَارك ًاؽي اس آى .ٍ ًمـ ايوٌي  Critical،هزالثت(،تيواريْاي ػفًَي ايجاد وٌٌذُ ٍضيؼت 

 عاػت( 57وارآهَسي –عاػت  77ًظزي  :  (رئَط هغالة

 اًىَلَصي ٍ خَى -7

 آًاتَهي فيشيَلَصيه -7-7

 لغوت ّاي فَلاًي دعتگاُ گزدػ خَى -

  هىاًيغن تغييز تَهَرال علَلْا -

 ارسياتي ّاي پزعتاري  -2-7
 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ي  در هغالؼات تؾخيقيارسياتي پزعتار -

 ارسياتي فَري تيواراى تذ حال -

  تؾخيـ ّاي رايج پزعتاري -4-7

 هحافظت اس ػفًَتاختالالت  -

 ًمـ تثادالت گاسي در ون خًَي-

 هخاعزات خَى ريشي -



 ؽَن -

 ًمـ تثادالت گاسي در ون خًَي ٍ خًَزيشي-هزٍري تز اختالالت خَد ايوي -

 دُ در تذ خيوي ّاي خَىؽزايظ ٍيضُ تيواراى ٍ خاًَا -

 

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -3-7
 ون خًَي -

 ٍضيؼت افشايؼ اًؼماد پذيزي داخل ػزٍلي   -

 اختالالت اًؼمادي ًاؽي اس واّؼ پالوت خًَا  -

 اختالالت اًؼمادي ًاؽي اس افشايؼ اًؼماد پذيزي -

 ًَتزٍپٌي  -

 ٍضيؼت لَعوي حاد -

 تيواريْاي ػفًَي ٍ ايوٌي -2
 هي فيشيَلَصيهآًاتَ -2-7

 اجشاي عيغتن دفاػي تذى  -

 هىاًيشم ّاي ػفًَت -

 اًَاع ػفًَت ّا -

 اًَاع آًتي تيَتيه ّا ٍ خَاؿ آًْا -

 هىاًيغن اختالالت خَد ايوٌي -

 ارسياتي ّاي پزعتاري  -2-2
 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 تيواراى تذ حالارسياتي فَري  -

 تؾخيـ ّاي رايج پزعتاري-4-2
 عپغيظ ٍ ػَارك ًاؽي اس آى   -

 اختالالت عيغتن دفاػي ٍ ػفًَت ّا  -



 اپيذهي ّاي ػفًَي ٍ راّىارّاي هذيزيت آى -

 هزٍري تز اختالالت خَد ايوٌي-

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -3-2
 ػفًَت ّاي داخل جوجوِ  -

 ػفًَت ّاي عزٍ گزدى  -

 ي دعتگاُ تٌفغي ػفًَت ّا -

 اًذٍوارديت ّا ٍ پزيىارديت ّاي ػفًَي -

 ّپاتيت ّاي ٍيزٍعي ٍ ديگز ػفًَت ّاي وثذي -

 ػفًَت ّاي هجاري ففزاٍي ٍ پاًىزاط -

 ػفًَت ّاي لگٌي ٍ دعتگاُ ادراري فتٌاعلي  -

 ػفًَت تافت ًزم  -

 ػفًَت ّاي هزتَط تِ واتتز ٍ اتشارّاي تؼثيِ ؽذُ در تذى  -

 ؽَن هزتَط تِ آى  عپغيظ ٍ -

 عل ،تظاّزات تاليٌي ٍ ػَارك آى  -

 ايذس ٍ ػَارك آى  -

 ػفًٌَت ّاي ًادر ٍ اپيذهيه  -

 ٍاوٌؼ ّاي حغاعيتي -

 تيواريْاي والسى  -

 تحزاى ّاي هزتَط تِ تيواريْاي والسى تز التْاب ػزٍق -

 (Acute tumor lysis syndromeعٌذرم حاد ليش تَهَرال ) -

 فزفت علة ػفَ ًت ّاي -

 

 

 

 

 

 



 رٍػ ارسؽياتي داًؾجَ:
 آسهَى وتثي ،ارائِ تىاليف ٍ ارائِ عويٌار

 ارسؽياتي ػولىزد داًؾجَ تز  اعاط فزم تذٍيي ؽذُ ٍ تىاليف تاليٌي هحَلِ.

 

 هٌاتغ: 
1- Alspach.Joanme ;Core Curriculum for Critical Care Nursing .Last edition   
2- AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing ¸Cathie Guzzetta¸Barbara 

Dossey                                                                            3- Black¸J;Medical Surgical 

Nursing¸Clinical management for positive outcomes ;Elsevier saunder ;Colast 

edition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 8پزعتاري هزالثتْاي ٍيضُ اختقافي

 (Traumatologyهزالثت ّاي ٍيشُ در فذهات ًاؽي اسضزتِ -افَل ولي در تيواراى جزاحي)

 

 76:وذ درط

 ٍاحذ  4:تؼذاد ٍاحذ

 وارآهَسي–:ًظزي ًَع ٍاحذ

، پايؼ پزعتاري يضُهزالثت ٍ در تخؼ  پزعتاري هزالثتْاي ،ٍيضُ: همذهِ اي تز پزعتاري هزالثتْاي پيؾٌياس 

 پيؾزفتِ ،دارٍؽٌاعي ،هثاحج ػوَهي در پزعتاري پيًَذ اػضا

داًؾجَ تا آعية ؽٌاعي ،پاتَصًش ٍ هزالثت  ٍيضُ پزعتاري در جزاحي ّا ٍ فذهات ّذف ولي: آؽٌايي 

 (Traumatologyًاؽي اس ضزتِ )

 عاػت( 77وارآهَسي –عاػت  26ًظزي  :  (رئَط هغالة

 اى جزاحي افَل ولي در تيوار -7

 آًاتَهي جزاحي تزاي پزعتاراى هزالثت ّاي ٍيضُ  – 7-7

  ارسياتي ّاي پزعتاري -2-7

 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 ارسياتي فَري تيواراى تذ حال -

 تؾخيـ ّاي رايج پزعتاري-4-7
 اختالالت هايؼات ٍ الىتزٍليت ّا -7-4-7

 تذاتيز تغذيِ اي -2-4-7

 پيؾگيزي اس ػَارك جزاحي در تيواراى تذ حال  -4-4-7

 تزهثَس ٍريذ ّاي ػومي  -

 خًَزيشي ّاي گَارؽي -



 ػفًَت ّاي جزاحي  -

 هزالثت اس سخن ّاي جزاحي ٍ ػَارك اى -3-4-7

 ػَارك ػوَهي جزاحي-5-4-7

 هزالثت ّاي ّوِ جاًثِ  -3-7

 ًَادُ در ؽزايظ ٍ احتياجات خاؿهزالثت اس تيواراى ٍ خا 5-7

 (Traumatologyهزالثت ّاي ٍيضُ در  فذهات ًاؽي اس ضزتِ ) -2
 جٌثِ ػوَهي آعية ّا-2-7

 اًَاع آعية ّاي فيشيىي  -

 هىاًيشم فذهات ٍ آعية ّا  -

 پاعخ تذى تِ آعية ّا -

 هذيزيت هيذاًي در فحٌِ حَادث ٍ اًتمال تيوار -

 آىحَادث غيزهتزلثِ ٍ هذيزيت  -

 ارسياتي ّاي پزعتاري  -2-2 
 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 ارسياتي فَري تيواراى تذ حال -

 تؾخيـ ّاي رايج پزعتاري-4-2
 آعية ّاي ٍعيغ چٌذ ػضَي  -

 تزخَد ول ًگز -

 ؽٌاعايي تيوار ٍ خاًَادُ در ؽزايظ تحزاًي ٍيشُ  -

 خالت حوايتي پزعتاري هذا -

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -3-2
 آعية ّاي عيغتن ػقثي -1-3-2

 اًَاع آعية ّاي ػقثي  -

 افَل حوايتي در آعية ّاي دعتگاُ ػقثي هزوشي -



 رٍيىزدّاي پزعتاري آعية ّاي ًخاػي -

 آعية ّاي لفِ عيٌِ -4-3-2 

 هالحظات آًاتَهيه  -

 اتَهيه اًَاع آعية ّاي لفغِ عيٌْوالحظات آً -

 اًَاع آعية ّاي لفغِ عيٌِ  -

 رٍيىزد ّاي پزعتاري در آعية ّاي لفغِ عيٌِ  -

 هزالثت  پزعتاري اس درى ّاي لفغِ عيٌِ  -

 آعية ّاي ؽىوي -3-3-2

 هالحظات آًاتَهيه  -

 اًَاع آعية ّاي ؽىوي  -

 رٍيىزد ّاي پزعتاري در آعية ّاي ؽىوي  -

 ، واتتزّا ٍ وَلغتَهي هزالثت پزعتاري اس درى ّاي ؽىوي  -

 آعية ّاي لگٌي  -5-3-2

 هالحظات آًاتَهيه  -

 اًَاع آعية ّاي لگٌي  -

 رٍيىزد ّاي پزعتاري در آعية ّاي لگٌي  -

 هزالثت پزعتاري اس درى ّا ٍ واتتزّا -

 آعية اًذاهْا ٍ ػزٍق هحيغي -6-3-2

 هزٍر ولي تز آعية اًذاهْا ٍ ػزٍق هحيغي  -

 ا ٍ هزالثت ّاي ولي هزٍري تز ؽىغتگي ّ -

 آعية تافت ّاي ًزم ٍ اػقاب هحيغي -

 آعية ّاي ػزٍلي ٍ پايؼ ّاي آى -

 (compartment syndromeعٌذرم واهپارتوٌت) -

 عَختگي حاد اًذاهي ٍ آعية ّاي اعتٌؾالي  -7-3-2

 هىاًيغن ّا ٍ  اًَاع عَختگي ّا  -

 ػفًَت ّا  -

 درد ٍ هغائل رٍاًي در عَختگي  -

 د ّاي پزعتاري در آعية ّاي اعتٌؾالي رٍيىز -



 آعية ّاي هحيغي -8-3-2

 عزها سدگي ٍگزهاسدگي -

 آعية ّاي الىتزيىي -

 آعية ّاي ؽيويايي-

 تيَتزٍريغن ٍ عالح وؾتار جوؼي  -

 آعية ّاي تؾؼؾغ  -

 رٍيىزد ّاي پزعتاري تِ آعية ّاي هحيغي  -

 هغوَهيت ّا -9-3-2

 ج در هغوَهيت ّا ػالئن راي –اًَاع هغوَهيت ّا  -

 رٍيىزد ّا ٍ الذاهات هذاخلِ اي پزعتاري در هغوَهيت ّا -

 رٍػ ارسؽياتي داًؾجَ:
 آسهَى وتثي ،ارائِ تىاليف ٍ ارائِ عويٌار

 ارسؽياتي ػولىزد داًؾجَ تز  اعاط فزم تذٍيي ؽذُ ٍ تىاليف تاليٌي هحَلِ.

 هٌاتغ: 

1- Alspach.Joanme ;Core Curriculum for Critical Care Nursing .Last edition   
2- AACN Pocket Handbook of Critical Care Nursing ¸Cathie Guzzetta¸Barbara 

Dossey                                                                            3- Black¸J;Medical Surgical 
Nursing¸Clinical management for positive outcomes ;Elsevier saunder ;Colast 

edition  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 9پزعتاري هزالثتْاي ٍيضُ اختقافي

 (ارتَپذي -جزاحي ػزٍق)

 

 

 76:وذ درط

 ٍاحذ  7:تؼذاد ٍاحذ

 وارآهَسي–:ًظزي ًَع ٍاحذ

زعتاري ، پايؼ پهزالثت ٍيضُ در تخؼ  پزعتاري هزالثتْاي ،ٍيضُ: همذهِ اي تز پزعتاري هزالثتْاي پيؾٌياس 

 پيؾزفتِ ،دارٍؽٌاعي ،هثاحج ػوَهي در پزعتاري پيًَذ اػضا

داًؾجَ تا آعية ؽٌاعي ،پاتَصًش ٍ هزالثت  ٍيضُ پزعتاري در جزاحي ّاي ػزٍق : آؽٌايي ّذف ولي

 ٍارتَپذي

 عاػت( 26وارآهَسي –عاػت  9ًظزي  :  (رئَط هغالة

 جزاحي ّاي ػزٍلي -7

  ارسياتي ّاي پزعتاري -7-7

 ال ؽزح ح -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -2-7
 اًَاع الذاهات هذاخلِ اي ٍ جزاحي ّاي ػزٍلي -

 ػَارك ًاؽي اس الذاهات.ٍ جزاحي ّاي ػزٍلي -

 هزالثت پزعتاري اس تيواراى تحت جزاحي ػزٍلي-

 جزاحي ارتَپذي -2

 عتاري ارسياتي ّاي پز -7-2



 ؽزح حال  -

 هؼايٌات تاليٌي پزعتاري  -

 ارسياتي پزعتاري  در هغالؼات تؾخيقي -

 هؾىالت تاليٌي ٍيضُ -2-2
 اًَاع الذاهات هذاخلِ اي ٍ جزاحي ّاي ارتَپذي -

 ػَارك ًاؽي اس الذاهات.ٍ جزاحي ّاي ارتَپذي -

 هزالثت پزعتاري اس تيواراى تحت جزاحي ارتَپذي-

 ؾجَ:رٍػ ارسؽياتي داً
 آسهَى وتثي ،ارائِ تىاليف ٍ ارائِ عويٌار

 ارسؽياتي ػولىزد داًؾجَ تز  اعاط فزم تذٍيي ؽذُ ٍ تىاليف تاليٌي هحَلِ.
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