 10مرحله آزمون
رشته مجموعه پرستاری

96-97
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 5مرحله آزمون پاییز و زمستان

نام درس

داخلی جراحی

کودکان

آزمون اول

آزمون دوم

(%52اول مطالب)

(%52دوم مطالب)

92/9/2

92/01/3

گوارش  ،کبد و مجاری صفراوی و غدد ،

مفاهیم  ،آب و الکترولیت  ،اتاق عمل  ،پوست و سوختگی ،

ارتوپدی و روماتولوژی

شوک  ،سرطان

فصل  ، 2چشم انداز مراقبت پرستاری از

از فصل  6تا آخر فصل اول از بخش دوم  ،فصل  : 6مشکالت

کودکان تا فصل  ، 9ارتقای سالمت کودک

بهداشتی اوایل خردسالی ،فصل اول از بخش دوم  :نوزاد پر خطر

جامع %95

خردسال و خانواده

و خانواده

اول مطالب

آناتومی فیزیولوژی قاعدگی ـ روشهای
مادر نوزاد

بهداشت جامعه

پیشگیری از بارداری ـ لقاح ـ زمان
تخمکگذاری

آزمون سوم
92/00/0

جامع %95

آزمون چهارم

آزمون پنجم

(%52سوم مطالب)

(%52چهارم مطالب)

92/05/6

59/27/72

قلب و عروق  ،خون  ،تنفس ENT

اول مطالب

عوارض مراقبتها ـ روشهای تشخیص ـ حاملگلی پرخطر

تاریخچه و مفهوم بهداشت  ،پیشگیری  ،ایمن

شاخصهای بهداشتی  ،شبکه های بهداشتی درمانی در ایران ،

سازی و واکسیناسیون

آموزش بهداشت ـ تنظیم خانواده

و بیماریهای پستان  ،اعصاب و عفونی

فصل دوم از بخش دوم تا آخر فصل  ، 9فصل
دوم از بخش دوم  :مراقبت خانواده محور از

فصل ششم تا آخر نهم از بخش دوم  ،اختالالت

کودک طی بیماری و بستری شدن  ،فصل سوم

شناختی و حسی  ،فصل اختالالت تنفسی

از بخش دوم  :کودک در احتزار
زایمان ( اصطالحات ـ وسال کمک زایمان ـ

حاملگی ( تغییرات ـ تشخیص ـ حاملگی و بیماریها ـ دیابت )

CCUو دیالیز  ،کلیه و مجاری ادرار  ،تولید مثل

جامع %95

اول مطالب

مراحل زایمان ـ دروه نفاس شیردهی ( سرطان
بافت پستان ـ مراقبتهای موارد منع شیردهی
مقایسه شیر خشک و شیر مادر )
خانواده مراحل زندگی خانواده  ،پرستاری

جامع %95

بهداشت جامعه و خانوادههای آسیبپذیر

اول مطالب

ـبازدید منزل

اقدامات ( اقدامات بالفاصله پس از زایمان ـ
رفلکسهای طبیعی ـ تشخیص نوزاد ترم و نارس
)
تغذیه کودک  ،رشد و تکامل  ،جامعه ،
بهداشت آب

تاریخچه روانپرستاری  ،روانپزشکی ،
بهداشت روانی  ،نقش روانپرستاری در
بهداشت روان و فرایند روانپرستاری  ،مفهوم
خود و خودپنداری  ،ارتباط درمانی و کاربرد
روان پرستاری

آن در روانپرستاری  ،علل و عوامل موثر در

تنیدگی  ،سازگاری و مداخالت پرستاری  ،بحران و مداخله در
آن  ،نشانهشناسی در اختالالت روانی  ،اسکیزوفرنی و مراقبتهای
پرستاری

جامع %95

اختالالت خلقی  ،اختالالت روانتنی ،

اول مطالب

فوریتهای روانپزشکی  ،اختالالت جنسی

اختالالت شبه جنسی  ،اختالالت تجزیهای ،
اختالالت شخصیتی  ،اختالالت وابستگی و سوء
مصرف

بیماریهای روانی  ،نقش مذهب در پیشگیری
و درمان اختالالت روانی .

زبان

اینتر اکشن1-
Developingسطح مقدماتی

www.nokhbegaan.com

اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

جامع  %95اول
مطالب

اینتر اکشن، 3-تافل
Developingسطح پیشرفته

 ESM1ـ ESM2

 5مرحله آزمون بهاره

نام درس

آزمون ششم

آزمون هفتم( جامع  ٪21اول)

آزمون هشتم(جامع  ٪21دوم)

آزمون نهم

آزمون دهم

96/8/81

96/2/1

96/2/29

96/3/82

96/3/26

جامع %95

گوارش  ،کبد و مجاری صفراوی و غدد  ،ارتوپدی و روماتولوژی

 CCUو دیالیز  ،کلیه و مجاری ادرار  ،تولید مثل و بیماریهای پستان  ،اعصاب و

دوم مطالب

مفاهیم  ،آب و الکترولیت  ،اتاق عمل  ،پوست و سوختگی  ،شوک  ،سرطان

عفونی

فصل  ، 2چشم انداز مراقبت پرستاری از کودکان تا فصل  ، 9ارتقای سالمت کودک

فصل دوم از بخش دوم تا آخر فصل  ، 9فصل دوم از بخش دوم  :مراقبت

خردسال و خانواده

خانواده محور از کودک طی بیماری و بستری شدن  ،فصل سوم از بخش دوم

از فصل  6تا آخر فصل اول از بخش دوم  ،فصل  : 6مشکالت بهداشتی اوایل خردسالی،

 :کودک در احتزار

قلب و عروق  ،خون  ،تنفس ENT
داخلی جراحی

کودکان

جامع %95
دوم مطالب

فصل اول از بخش دوم  :نوزاد پر خطر و خانواده

جامع % 111

جامع % 111

جامع % 111

جامع % 111

فصل ششم تا آخر نهم از بخش دوم  ،اختالالت شناختی و حسی  ،فصل
اختالالت تنفسی
زایمان ( اصطالحات ـ وسال کمک زایمان ـ مراحل زایمان ـ دروه نفاس

مادر نوزاد

جامع %95
دوم مطالب

آناتومی فیزیولوژی قاعدگی ـ روشهای پیشگیری از بارداری ـ لقاح ـ زمان تخمکگذاری

شیردهی ( سرطان بافت پستان ـ مراقبتهای موارد منع شیردهی مقایسه شیر

حاملگی ( تغییرات ـ تشخیص ـ حاملگی و بیماریها ـ دیابت ) عوارض مراقبتها ـ روشهای

خشک و شیر مادر )

تشخیص ـ حاملگلی پرخطر

اقدامات ( اقدامات بالفاصله پس از زایمان ـ رفلکسهای طبیعی ـ تشخیص

جامع % 111

جامع % 111

نوزاد ترم و نارس )

بهداشت جامعه

جامع %95
دوم مطالب

روان پرستاری

جامع %95
دوم مطالب

تاریخچه و مفهوم بهداشت  ،ایمن سازی و واکسیناسیون

خانواده مراحل زندگی خانواده  ،پرستاری بهداشت جامعه و خانوادههای آسیبپذیر

پیشگیری شاخصهای بهداشتی  ،شبکه های بهداشتی درمانی در ایران  ،آموزش بهداشت ـ تنظیم

ـبازدید منزل

خانواده

تغذیه کودک  ،رشد و تکامل  ،جامعه  ،بهداشت آب

تاریخچه روانپرستاری  ،روانپزشکی  ،بهداشت روانی  ،نقش روانپرستاری در بهداشت روان و فرایند

اختالالت خلقی  ،اختالالت روانتنی  ،فوریتهای روانپزشکی  ،اختالالت

روانپرستاری  ،مفهوم خود و خودپنداری  ،ارتباط درمانی و کاربرد آن در روانپرستاری  ،علل و

جنسی

عوامل موثر در بیماریهای روانی  ،نقش مذهب در پیشگیری و درمان اختالالت روانی .

اختالالت شبه جنسی  ،اختالالت تجزیهای  ،اختالالت شخصیتی  ،اختالالت

تنیدگی  ،سازگاری و مداخالت پرستاری  ،بحران و مداخله در آن  ،نشانهشناسی در اختالالت روانی ،

وابستگی و سوء مصرف

جامع % 111

جامع % 111

جامع % 111

جامع % 111

اسکیزوفرنی و مراقبتهای پرستاری

زبان

جامع %95
دوم مطالب

مرکز تخصصی خدمات آموزشی نخبگان:

www.nokhbegaan.com

اینتر اکشن1-
Developingسطح مقدماتی
اینتر اکشن2-
 Developingسطح متوسط

تهران 66090966 – 66090966 -و 90630006396

اینتر اکشن، 3-تافل
Developingسطح پیشرفته

جامع % 111

جامع % 111

 ESM1ـ ESM2

رشت96666666990-

الهیجان 96610610916-

