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 فیزیولوژی پیش نیاز جلسه: 021مدت زمان جلسه:  موضوع جلسه: سالمت وضعیت بررسی نام درس:

 حشمتی فر نام مدرس: رشته و مقطع تحصیلی: پرستاری دانشکده: پرستاری دانشکده:

 6-9یکشنبه  روز و ساعت برگزاری جلسه: 29/00/0399 تاریخ جلسه: 3 ترم تحصیلی: 99-99 سال تحصیلی:

 

ا دانشجو بتواند بين حاالت سالمت و بيماري تمايز قايل شود. ضمن آنكه در انجام در اين درس چگونگي انجام مصاحبه با كسب تاريخچه سالمتي و روش هاي مختلف معاينه فيزيكي در سيستم هاي مختلف بدن آموزش داده مي شود ت  کلی این جلسه:     هدف 

 رار گيرد.بررسي توجه به تفاوت هاي سني مد نظر ق

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح
)شناختی،عاطفی،رو

 حرکتی(_انی

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل کمک وسمواد و 
 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

ز اصول گرفتن شرح حال ا
ـ اصول کلی در بررسی  بیمار

فیزیکی بیمار ـ بررسی پوست 
  و ضمائم آن

 .اهداف گرفتن شرح حال در پرستاري را شرح دهد -1

 .ابعاد مختلف شرح حال را بيان كند -2

 روشهاي جمع آوري اطالعات  را شرح دهد. -3

 .مراحل گرفتن شرح حال را تعريف كند -4

 .را شرح دهد انجام معاينه فيزيكي حينجسمي الزم  آمادگيهاي -5

 .انجام معاينه فيزيكي را بيان كند حينآمادگيهاي رواني الزم  -6

 .روشهاي انجام معاينه فيزيكي را توضيح دهد -7

  . دهد شرح را سر موهاي سالمت -8

 . شرح دهد را پوست در افزايش سن با همراه تغييرات -9

 . دهد را شرح لمس و مشاهده پوست براساس معاينه تكنيكهاي -01

 
 شناختی

 یشناخت
 شناختی
 شناختی

 حرکتی_روانی
 حرکتی_روانی

 شناختی
 حرکتی_روانی

 شناختی
 شناختی

 
 
 

 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 تقلید
 تقلید
 دانش
 تقلید
 ادراک
 ادراک

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمک آموزشی 
)اسالید ،پاورپوینت ( 
برگزار میگردد و به 

منظور افزایش 
همکاری دانشجویان 

وتاکید بر آموزش 
 دانشجو محور ،

بخشی از تدریس به 
صورت پرسش و 

 می پاسخ اجراء 
 گردد .

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیک

 

.ترجمه و ارائه مقاله یا 0
کنفرانس درخصوص 

موضوعات درسی با استفاده از 
اینترنت یا ژورنالهای پرستاری 

 با هماهنگی استاد.
شارکت فعال در بحث ها .م2

 و پرسش و پاسخ
 . انجام تکنیک3

 

 01حضور و غیاب 
 درصد

امتحان عملی 
 درصد 01

کوئیزهای طول ترم  
و پرسش و پاسخ 

 درصد 01کالسی 
امتحان کتبی 

 درصد نمره نهایی01
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 :منابع

51ed. Lippincott, 20 thWeber J, Kelley J. Health Assessment in Nursing. 3--1 

 1396بيتز باربارا ، معاينات باليني وروش گرفتن شرح حال ترجمه دكتر محمد مهدي غيرتيان .تهران ؛ انتشارات انديشه رفيع  -2

 1394احمدي، فضل اهلل ومحمدي عيسي ، معاينه فيزيكي براي پرستاران ، تهران انتشارات تربيت مدرس چاپ دوم  .  – 3

 1391دات ،بررسي و معاينات باليني براي پرستاران، انتشارات انديشه رفيع  ورعي، شكوه و بصام پور، شيواسا -4



 
سبزوار پزشکی علوم مرکز  مطالعات توسعه آموزش کمیته تخصصی برنامه ریزی درسی  

)Lesson  Plan )فرم طرح درس    

 پیش نیاز جلسه: فیزیولوژی 021مدت زمان جلسه: موضوع جلسه:  سالمت وضعیت بررسینام درس: 

 نام مدرس: حشمتی فر رشته و مقطع تحصیلی: دانشکده: پرستاری دانشکده: پرستاری

 6-9روز و ساعت برگزاری جلسه: یکشنبه  29/00/0399تاریخ جلسه:  3یلی: ترم تحص 99-99سال تحصیلی: 

 

 
 

    .اسالمي احكام گيري بكار و اي حرفه اخالق بررعايت تاكيد با پرستاري فرآيند چوب چهار در بيمار به باليني خدمات ارائه و انجام جهت پرستاري هاي مهارت و اصول درس از شده كسب هاي آگاهي حيطه در مهارت كسب هدف کلی این جلسه:  

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا

 یادگیری یطهح
)شناختی،عاطفی،روان

 حرکتی(_ی

 سطح
 (طبقه)

 یروش آموزش
 )شیوه تدریس(

ایل کمک وسمواد و 
 یآموزش

 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

سی سیستم برر

عضالنی و حرکتی 

معاینه فیزیکی ـ  

    شکم
 

 .قدرت و تن عضالني مددجو را تعيين كند -0

 .را تعيين كند قدرت و تون عضالني -2

 .انواع تقسيم بندي شكم را نام ببرد -3

 .عاليم اختصاصي در بيماريهاي شكمي را نام ببرد -0

 .نحوه انجام مشاهده در معاينه فيزيكي شكم را توضيح دهد -5

 .نحوه انجام سمع شكمي را شرح دهد -6

 .ح دهدنحوه انجام دق شكمي را توضي -7

 .نحوه انجام لمس شكمي را بيان كند -9

 .نحوه معاينه فيزيكي در بيماران اپاندسيت را توضيح دهد -9
 
 

 شناختی
 یشناخت

 شناختی
 شناختی
 شناختی

 یشناخت
 شناختی
 شناختی

 
 

 

  دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 
 

 

سخنرانی با استفاده از 
وسایل کمک آموزشی 
)اسالید ،پاورپوینت ( 
برگزار میگردد و به 

منظور افزایش 
همکاری دانشجویان 

وتاکید بر آموزش 
 دانشجو محور ،

بخشی از تدریس به 
صورت پرسش و 

 می پاسخ اجراء 
 گردد .

 

 

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیک

 

.ترجمه و ارائه مقاله یا 0
کنفرانس درخصوص 

موضوعات درسی با استفاده از 
اینترنت یا ژورنالهای پرستاری 

 با هماهنگی استاد.
.مشارکت فعال در بحث ها 2

 و پرسش و پاسخ
 ام تکنیک. انج3

 01حضور و غیاب 
 درصد

امتحان عملی 
 درصد 01

کوئیزهای طول ترم  
و پرسش و پاسخ 

 درصد 01کالسی 
امتحان کتبی 

 درصد نمره نهایی01
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 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی
 سطح

 (طبقه)
 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(
ایل کمک وساد و مو

 یآموزش
 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

ریه  و معاینه فیزیکی قفسه سینه

 سیستم قلب معاینه فیزیکیها ـ 

 و عروق

 

 

 اي بين دنده فضاااهاي پيداكردن طريقه -1

 . دهد را شرح سينه قفسه درپشت

 ساااازي مددجو آماده در كلي اقدامات -2

 . نمايد بيان سينه را قفسه معاينه جهت

نات -3 عاي يه در هاتكنيك به مربوط م  را ر

 . دهد شرح

سمتهاي  -4  مختلفمحل آناتوميک قلب و ق

 . دهد شرح را آن

ستم تغييرات -5  افزايش با عروق و قلب سي

 . دهد توضيح را سن

سخ گفته و داوطلبانه  -6 شتیاق پا سواالت با ا به 
 در بحث ها شرکت کند.   

 
 
 

 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی
 عاطفی

 
 

 

 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 دانش

 پاسخ دادن
 

سخنرانی با استفاده از 
ک آموزشی وسایل کم

)اسالید ،پاورپوینت ( 
برگزار میگردد و به 

منظور افزایش 
همکاری دانشجویان 

وتاکید بر آموزش 
 دانشجو محور ،

بخشی از تدریس به 
صورت پرسش و 

 می پاسخ اجراء 
 .گردد 

 

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیک

 

 

 

 

مقاله یا .ترجمه و ارائه 0
کنفرانس درخصوص 

موضوعات درسی با استفاده از 
اینترنت یا ژورنالهای پرستاری 

 با هماهنگی استاد.
.مشارکت فعال در بحث ها 2

 و پرسش و پاسخ
 . انجام تکنیک3

 

 

 

 

 01حضور و غیاب 
 درصد

امتحان عملی 
 درصد 01

کوئیزهای طول ترم  
و پرسش و پاسخ 

 درصد 01کالسی 
امتحان کتبی 

 درصد نمره نهایی01
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 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری

 :درس قادرخواهد بود یاندانشجو پس از پا
 یادگیری یطهح

 حرکتی(_)شناختی،عاطفی،روانی
 سطح

 (طبقه)
 یروش آموزش

 )شیوه تدریس(
ایل کمک وسمواد و 

 یآموزش
 یتهایفعالیف و وظا

 تکمیلی دانشجویان
 نحوه ارزشیابی

 زمان

 (یقه)دق

 

معاینه فیزیکی سیستم 

معاینه فیزیکی ـ  عصبی

    سر و گردن

را  مغزي گانه اعصااااب دوازده معاينه تكنيكهاي -0

 . دهد توضيح

 نمايد بيان را سيستم حسي الگوهاي معاينه -2

سي به مربوط معاينات -3 سمت برر  داخلي سالمت ق

 دهد شرح را چشم

نات -4 عاي مت گوش بررساااي به مربوط م  و  ساااال

 . دهد توضيح را  سينوسها

 )محوطه سالمت دهان  بررسي به مربوط معاينات  -5

 . دهد را توضيح حلق( و دهان

 لنفاوي سااالمت غدد بررسااي به مربوط معاينات -6

 دهد توضيح را گردن

پاسخ گفته و داوطلبانه در  ياقبه سواالت با اشت -7

 بحث ها شركت كند.   

 
 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی
 شناختی

 ناختیش
 عاطفی

 

 

  دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 دانش
 پاسخ دادن

 

سخنرانی با استفاده از 
 وسایل کمک آموزشی
)اسالید ،پاورپوینت ( 
برگزار میگردد و به 

منظور افزایش 
همکاری دانشجویان 

وتاکید بر آموزش 
 دانشجو محور ،

بخشی از تدریس به 
صورت پرسش و 

 می پاسخ اجراء 
 گردد .

ویدئو پروژکتور و 
استفاده از برنامه 
Microsoft 

PowerPoint 
 وایت برد و ماژیک

 .ترجمه و ارائه مقاله یا0
کنفرانس درخصوص 

موضوعات درسی با استفاده از 
اینترنت یا ژورنالهای پرستاری 

 با هماهنگی استاد.
.مشارکت فعال در بحث ها 2

 و پرسش و پاسخ
 . انجام تکنیک3

 01حضور و غیاب 
 درصد

امتحان عملی 
 درصد 01

کوئیزهای طول ترم  
و پرسش و پاسخ 

 درصد 01کالسی 
امتحان کتبی 

 نهایی درصد نمره01
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