
 درس پرستاری کودکان

 رفرنس

 ، ًطش جاهع ًگش، هتشجن هٌْاص ضَقی5102 ،دّن پشستاسی کَدکاى ًٍگ، ٍیشاست

 هصفحتعداد  صفحه موضوع

 5 9-01 دس پشستاسی کَدکاى   Family-Centered Care (FCC)یا  هشاقثت خاًَادُ هحَساصَل اساسی 

 52 87تا  22 (اخالقی جٌسی ٍ ضٌاختی، سٍاًی، )تیَلَطیک، ّای تکاهلی دس ضیشخَاس ٍیظگی

 00 067 تا 028 ضیشخَاس  )تیَلَطیک، سٍاًی، ضٌاختی، جٌسی ٍ اخالقی(   ّای تکاهلی دسکَدک ًَپا ٍیظگی

 7 502تا  518 ضیشخَاس )تیَلَطیک، سٍاًی، ضٌاختی، جٌسی ٍ اخالقی(  ّای تکاهلی دسکَدک خشدسال  ٍیظگی

 7 572تا  588 ضیشخَاس )تیَلَطیک، سٍاًی، ضٌاختی، جٌسی ٍ اخالقی(   هذسسٍِیظگی ّای تکاهلی دسکَدک سي 

 00 225تا  240 ضیشخَاس )تیَلَطیک، سٍاًی، ضٌاختی، جٌسی ٍ اخالقی(  ًَجَاًیدسکَدک سي  یتکاهل یّا یظگیٍ

 04 028تا  052 هطکالت ضایع تْذاضتی دس دٍسُ ضیشخَاسگی 

 01 815 -805 آب ٍ الکتشٍلیتتاسی اص اختالالت هشاقثت ّای پشس

 9 717-700ٍ  715-716ٍ  899-711 ّای گَاسضی  هشاقثت ّای پشستاسی اص تیواسی

 01 821-822ٍ  856-858ٍ  854ٍ  808-850 ّای سیستن ادساسی  هشاقثت ّای پشستاسی اص تیواسی

 06 878-892ٍ  867-885ٍ  824-828ٍ  846-848 ّای تٌفسی  هشاقثت ّای پشستاسی اص تیواسی

 56 780-782ٍ  766-768ٍ  724-760ٍ  722-749 ّای قلثی  هشاقثت ّای پشستاسی اص تیواسی

 02 929-947ٍ  955-959 ّای تطٌجی  هشاقثت ّای پشستاسی اص تیواسی

 09 795-915ٍ  776 -778ٍ  770-772 ّای خًَی  هشاقثت ّای پشستاسی اص تیواسی

 075 جمع صفحات 

 

  



 پرستاری سالمت جامعهدرس 

 ها رفرنس
 0294 تْشاى، ًطش جاهعِ ًگش، .ًَصادى پشستاسی تْذاضت هادساى ٍ. ضیعوی کاضاًی ستاتِ، دضتی الِْ، تختیاسی هحوَد .0

 0294دسسٌاهِ پشستاسی تْذاضت هادساى ٍ ًَصاداى لیفش، تْشاى، ًطش جاهعِ ًگش،  سٌجشی هٌْاص، ضَقی هٌْاص:  .5

 ایشاى پضضکی علَم داًطگاُ اًتطاسات. تْشاى. خاًَادُ تْذاضت دسسٌاهِ. 0272 هشحوت ًیا، فشاّاًی فاطوِ، دتاغی، .2

 هصفحتعداد  صفحه موضوع  

 00 049-029 (3شماره  رفرنس)فشایٌذ پشستاسی 

 6 029-064 (3شماره  رفرنس)تاصدیذ هٌضل 

 26 کل اسالیذّا (LMSاًَاع ایوٌی ٍ ٍاکسیٌاسیَى )اسالیذ 

 24 کل هتي (0294( )سال Guideline_of_immunizationٍاکسیٌاسیَى )تشًاهِ کطَسی( )ساٌّوای 

 26 80-018 (1رفرنس شماره )هشاقثت ّای دٍساى تاسداسی 

 52 522-589 (2رفرنس شماره )دٍساى پس اص صایواى 

 02 026-067 (2شماره  رفرنس)هشاقثت ّای فَسی اص ًَصاداى دس اتاق صایواى 

 27 518-544 (1رفرنس شماره )ًَصاد طثیعی ٍ هشاقثت ّای آى 

 7 288-274 (1رفرنس شماره )ًَصاد آسیة پزیش 

 8 452- 420 (1رفرنس شماره )صذهات ٍاسدُ تِ ًَصاد حیي تَلذ 

 524 جمع صفحات 

 

  



 درس پرستاری بهداشت روان

 رفرنس ها
 .0292(. ًطش اًذیطِ سفیع. 0سٍاى)تْذاضت  پشستاسی کَضاى هحسي، ٍاقعی سعیذ. سٍاى -0

  0292 (. ًطش اًذیطِ سفیع.5تْذاضت سٍاى) پشستاسی کَضاى هحسي، ٍاقعی سعیذ. سٍاى -5

 هصفحتعداد  صفحه موضوع  

فشایٌذ پشستاسی دس اختتالالت  ، عالئن ٍ ًطاًِ ّا دس اختالالت سٍاًی، استثاط ٍ استثاط دسهاًی

   (1شماره  رفرنس) سٍاًی

518- 041 68 

اختالالت اسکیضٍفشًی، اختتالالت خلیتی، اختتالالت اضتیشاتی، اختتالالت ضتثِ       دسهاى ّا، 

 (2شماره  رفرنس) (ٍ ضاهل اختالالت ضخصیتجسوی ٍ اختالالت تجضیِ ای 

45-54  ٍ045-65  ٍ

086-029 

88 

 044 جمع صفحات 

 
  



 درس پرستاری داخلی جراحی

 رفرنس ها
 تشجوِ خاًن ًصیشی صیثا ، 5104ش ٍ سَداسث کتاب تشًٍ .0

اًتطاسات تطشی تذٍیي دکتش هیتشا ، 5104 ،دسسٌاهِ تشًٍش ٍ سَداسث پشستاسی داخلی ٍ جشاحی، ٍیشایص سیضدّن .5

 رٍالفیاسی ٍ جوعی اص ّوکاساى 

 هصفحتعداد  صفحه موضوع  

 55 67-85ٍ  45-27 (1شماره  رفرنس)استَپذی 

 06 589-594 (2شماره  رفرنس)اعصاب 

 2 502-502 (2شماره  رفرنس)گَاسش 

 9 566-567ٍ  572-577 (2شماره  رفرنس)کثذ ٍ کیسِ صفشا 

 2 285-286 (2شماره  رفرنس)تیواسیْای عفًَی 

 05 59ٍ  27-64ٍ  22-26 (2شماره  رفرنس)سَختگی ٍ پَست 

 08 99-010ٍ  87-90 (2شماره  رفرنس)آًوی ّا 

 4 025-022 (2شماره  رفرنس)تشاًسفَصیَى 

 25 295-412ٍ  262-266ٍ  226-242ٍ  207-250 (2شماره  رفرنس)هشداى، صًاى ٍ پستاى  -تٌاسلی

 22 475-492ٍ  425-426ٍ  292-412ٍ  267-284 (2شماره  رفرنس)تٌفس 

 042 جمع صفحات 

 

  



 درس پرستاری مراقبت های ویژه

 رفرنس ها
. ICU  ٍCCU. هشاقثت ّای پشستاسی ٍیظُ: دیالیض، 0292اسذی ًَقاتی ا، تصام پَس ش، رٍالفیاسی م، هْذٍی م.  .0

 ٍیشایص دٍم. ًطش جاهعِ ًگش: تْشاى.

 هصفحتعداد  صفحه موضوع  

 2 269-282 سیح َّضیاسی ٍ هشاقثت اص تیواس تا اختالل َّضیاسی

 2 282-282 ساکطي ساُ َّایی

 58 507-550 ٍ 025-084 خَاًذى ًَاس قلثی گشفتي ٍ ًحَُ

 25 017-029 هشاقثت اص تیواس تا سٌذسم کشًٍشی حاد

 5 219-201 گشفتي ًوًَِ خَى ضشیاًی

 02 528-520 سیَی پایِ-احیای قلثی

 74 جمع صفحات 

 

 


