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نشانه شناسي يکي از بهترين فنوني است که در هر رشته علمي کاربرد دارد.  مقدمه)شرح درس(:
يعني با ديدن جزء به کل پي بردن و با شناخت خود به او رسيدن. انسان با تجربه کسب کردن و 

رمان شناخت نشانه ها مي تواند تصميمات بزرگ و صحيح بگيرد. در طبابت و پرستاري براي د
صحيح مشکالت بيماران نياز به تشخيص صحيح و واقعي مي باشد. بديهي است که بدون آشنايي با 

عالئم و نشانه انواع بيماريها و موارد غير طبيعي نمي توان انواع اختالالت را تشخيص داد. عليرغم 
واقعي پيشرفت هاي چشمگير تشخيصي و آزمايشگاهي، باز هم مي توان از نشانه ها به تشخيص 

رسيد که راهي بسيار آسان، ارزان و سهل الوصول است. واحد درسي حاضر مي کوشد شما را با 
روشهاي برخورد با بيمار، جمع آوري اطالعات پرستاري از بيمار ، تکنيک ها و روشهاي معاينه 

 تمام سيستم هاي بدن به طور عملي آشنا سازد.
 

 یبند يتو الو يانو شناخت مددجو یر بررسدر ام یپرستار يانآشنايي دانشجو:  هدف کلی 
 يتوضع یقادر باشند تا بررس ياندر اتمام دوره دانشجو ينو همچن يمارانکردن مشکالت ب
و بتوانند  يابند یمختلف بدن از سر تا پا آگاه یها يستمس يزيکیف ينهنرمال بدن و معا

 را بدست آورند. يزيکیف عايناتانجام م یالزم برا یمهارتها
 
 اف اختصاصی درساهد:  

 از دانشجويان انتظار می رود پس از پايان دوره بتوانند:  (1
 کند يانانجام مصاحبه را ب یچگونگ (2

 دهد يحآنرا توض يبو معا  يابسته و مزا ياروش پرسش باز  (3

 را شرح دهد. يمارو شناخت ب یهدف از بررس (4

 را شرح دهد. يزيکیف ينهچهار مهارت معا (5

 فلب وعروق را بداند. ميستس يزيولوژیو ف یاناتوم (6

 قلب وعروق را شرح دهد. يستمس يماريهایب يمپتومهایس ينمهمتر  (7

                                                                                                                                                                                                                قلب وعروق را به طور عملي انجام دهد. يستمس يزيکیف ينهمعا یچگونگ (8

 تنفس را بداند. يستمس يزيولوژیو ف یاناتوم (9

 تنفس را شرح دهد. يستمس يماريهایب يمپتومهایس ينمهمتر (11

 تنفس را به طور عملي انجام دهد. يستمس يزيکیف ينهمعا یچگونگ (11

 يزيولوژی سيستم عضالنی و اسکلتی را توضيح دهدآناتومی و ف (12

 مهمترين نشانه ها و عالئم اختالالت حرکتی را بيان کند. (13

چگونگی معاينه فيزيکی و شرح حال گيری در بيماران با اختالالت حرکتی  (14

 را بيان کند.

 

 آناتومی و فیزیولوژیپیش نیاز:    س در    /. واحد)تئوری و عملی(5:  تعداد و نوع واحد    بررسی وضعیت سالمتنام درس: 
 قلی زاده محمد نام مدرس:                        پرستاریدانشکده:                   کارشناسی-ریپرستارشته و مقطع تحصیلی:  

                                                                                            03/02/48 تاریخ پایان ترم:            02/6/48تاریخ شروع ترم:       45-49:   سال تحصیلی        3ترم ترم تحصیلی:  

                  bساختمان : کالس محل تشکیل                           جلسه 7تعداد جلسات:  
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 :)استراتژی آموزشی)روشهای تدریس 
بحث در گروههای کوچک       □      بحث گروهی          □            كنفرانس □سخنراني           □ 

        Round □           PBL □                         □ Case Report     كارگاه آموزشي □         

          Morning Report □                        □ غيره 
 

                
 :وظایف و تکالیف دانشجو  
o ل، متناسب و به موقع در جلسات کارآموزي و رعايت مقررات کاراموزی) ورود حضور فعا

 و خروج، يونيفورم و حفظ شئونات دانشجويی(

o هاي مربوطههاي گروهي و همچنين کنفرانسشرکت فعال در پرسش و پاسخ، بحث 

o ها براساس فرآيند پرستاريانجام مراقبت 

o ارائه يک برنامه مراقبتی به مددجو 

o  مورد معرفي بيمار براساس فرآيند پرستاريارائه يک 

o مطالعه و ارائه يک موضوع کتبي با هماهنگي مربي 

 
 

 :نحوه ارزشیابی دانشجو 
  □پايانی                   □مرحله ای                       مراحل ارزشیابی:

 
 

 نمره 2                                                          یپرستار يندفرا

 نمره 3                                    یو برنامه مراقبت يمارب یمعرف ارائه

 نمره 11دوره                                                       يانپا امتحان

 نمره 2(   يکتفرم و نصب ات يت) حضور به موقع، رعایعموم ارزشيابی

 نمره 3طرح درس                            يژهبه اهداف و يابیدست ميزان

  نمره 21کل نمره                                                                  

 
 

 :منابع 

   کاوه و همکاران .تهران  يناوروش گرفتن شرح حال ترجمه ما ينیبال يناتباربارا ، معا يتزب
 ؛ انتشارات نور دانش

 
 
 
 


