
 باسمه تعالی

 طرح دوره

        عملی -نظری  نوع درس:        عملی( -)نظریواحد 1تعداد واحد:                   بررسی وضعیت سالمت عنوان درس:

  ترم سوم کارشناسی پرستاری دانشجويانفراگیران: 

 آقای قلی زاده  مدرس:                                                        79-79نیمسال دوم زمان ارائه:     

  

 :درس شرح

در اين درس چگونگی انجام مصاحبه برای کسب تاريخچه سالمتی و روش های مختلف معاينه فیزيکی در سیستم های مختلف 

بدن آموزش داده می شود. هم چنین کسب توانايی الزم برای افتراق بین حاالت سالمت و بیماری و توجه فراگیران به تفاوت 

 می باشد.  های سنی از جمله موارد مهم در اين واحد درسی

 هدف کلی: 

  آشنايی با اصول معاينه بالینی، گرفت شرح حال و چگونگی انجام معاينات فیزيکی -

 اهداف ویژه:

 از دانشجو انتظار می رود در پايان اين دوره :

 را به طور خالصه شرح دهد.  های مختلف بدنفیزيولوژی سیستم  و آناتومی (1

 انواع مختلف روش های معاينه بیماران را توضیح دهد.  (2

 نحوه برقراری ارتباط و انجام مصاحبه را شرح دهد.  (3

 طريقه گرفتن شرح حال را شرح دهد.  (4

 لوازم مورد نیاز برای معاينه را نام ببرد. (5

 نحوه بکارگیری وسايل معاينه را توضیح دهد.  (9

  چگونگی بررسی وضعیت عمومی بیمار را شرح دهد. (9

 نحوه کنترل عالئم حیاتی را توضیح دهد.  (8

 چگونگی بررسی و معاينه سر و گردن را توضیح دهد. (7

 نحوه بررسی و معاينه سیستم تنفس را توضیح دهد.  (11

 بررسی و معاينه قلب و عروق را شرح دهد.  (11

 بررسی و معاينه دستگاه گوارش و شکم را توضیح دهد.  (12

 بررسی و معاينه پستان را توضیح دهد.  (13



 نحوه بررسی و معاينه پوست را شرح دهد.  (14

 بررسی و معاينه سیستم عضالنی و اسکلتی را توضیح دهد.  (15

 چگونگی بررسی و معاينه سیستم عصبی را توضیح دهد.  (19

 نحوه بررسی وضعیت روانی بیمار را توضیح دهد.  (19

 بررسی و معاينه غدد لنفاوی را شرح دهد.  (18

 ی را شرح دهد. بررسی و معاينه سیستم تناسلی و ادرار (17

 را توضیح دهد.  SOAPIEنحوه گزارش نويسی و ثبت اطالعات حاصل از معاينات به روش  (21

 

 :تدریسروش 

بخش نظری اين واحد درسی با استفاده از روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ارائه خواهد شد. به منظور نمايش تکنیک 

های بررسی و معاينه فیزيکی از اساليد و فیلم استفاده خواهد شد. هم چنین به منظور ارتقاء يادگیری فراگیران در مراحل 

ی معاينه با استفاده از روش نمايش بر روی موالژ اجرا شده و سپس با استفاده از حرکتی، ابتدا تکنیک ها -مختلف حیطه روان

ايجاد محیط شبیه سازی شده و تمرين و تکرار تکنیک ها، تالش خواهد شد تا فراگیران به سطح اجرای مستقل تکنیک های 

 معاينه رسانده شوند.   

 :آموزشی کمك وسایل

يد، فیلم، کامپیوتر، ويدئو پروژکتور و موالژ و ماکت ارائه خواهد شد. همچنین در صورت از اسال هاين واحد درسی با استفاد

 لزوم از اورهد و ساير وسايل کمک آموزشی در دسترس استفاده خواهد گرديد. 

 تکالیف دانشجویان: 

 های تئوری و عملی در کالسو فعال  حضور منظم  

  داشته باشد.در بحث های کالس و پرسش و پاسخ شرکت فعال 

 :ارزشیابی نحوه

 نمره 21امتحان پايان ترم 

   منابع درس:

 .باربارا بیتز معاينات بالینی و روش گرفتن شرح حال 


