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درس ثزرسی ٍضعیت سالهت هی کَضذ تب فزاگیزاى را ثب هفَْم ٍ هعیبرّبی سالهت در سیستن ّبی ثذى آضٌب  :همدهِ

   ًوَدُ ٍ رٍش ّبی هختلف هعبیٌِ فیشیکی را آهَسش دّذ تب داًطجَ ثتَاًذ ثیي حبالت سالهتی ٍ ثیوبری توبیش لبیل ضَد.

 :ّدف کلی

 ثزرسی ٍضعیت سالهت سیستن ّبی هختلف ثذى اس سز تب پب ٍ کبرثزد هْبرتْبی السم دررٍش ّبی کزدى داًطجَ ثب  آضٌب

 .ارسیبثی هذدجَ

 :        رفتبریاّداف 

 در پبیبى دٍرُ اس داًطجَ اًتظبر هی رٍد:
 ذ.را تَضیح دّ ًحَُ ثزلزاری ارتجبطٍ چگًَگی اًجبم هصبحجِ  .1

 ک تبریخچِ پزستبری اس هذدجَ را ثِ اختصبر ضزح دّذ.ًحَُ اخذ ی .2

 رٍش ّبی ارسیبثی جسوی، رٍاًی، اجتوبعی ٍ هعٌَی هذدجَ را ثِ اختصبر تَضیح دّذ. .3

   ضزح دّذ.ضزایظ هحیغی ٍ ٍسبیل اًجبم هعبیٌبت سیستن ّبی هختلف ثذى را  .4

 .ضزح دّذثِ اختصبر چْبر هْبرت هعبیٌِ فیشیکی را  .5

را تَضیح دادُ ٍ یک گشارش کتجی اس  SOAPIEٍ ثجت اعالعبت حبصل اس هعبیٌبت ثِ رٍش ًحَُ گشارش ًَیسی  .6

 هعبیٌِ ثعول آهذُ اس ثیوبر را ارایِ ًوبیذ.

 .ثغَر عولی ًطبى دّذآًزا دادُ ٍ هعبیٌِ فیشیکی را ضزح  هزثَط ثِ پَست اختالالت هْوتزیي سیوپتَهْبی .7

دادُ ٍ هعبیٌِ فیشیکی ّز را ضزح  ، چطن، گَش، دّبى ٍ حلكگزدىهزثَط ثِ سز ٍ  اختالالت هْوتزیي سیوپتَهْبی .8

 یک را ثغَر عولی ًطبى دّذ.

 .اًجبم دّذثِ عَر عولی  آًزاچگًَگی هعبیٌِ فیشیکی دادُ ٍ سیستن تٌفس را ضزح  یْبیوتزیي سیوپتَهْبی ثیوبرهْ .9

آًزا ثِ عَر ًگی هعبیٌِ فیشیکی چگَدادُ ٍ را ضزح هحیغی عزٍق  لت ٍلسیستن  یْبیهْوتزیي سیوپتَهْبی ثیوبر .11

 .اًجبم دّذعولی 

 .اًجبم دّذثِ عَر عولی  آًزاچگًَگی هعبیٌِ فیشیکی دادُ ٍ سیستن گَارش را ضزح  یْبیهْوتزیي سیوپتَهْبی ثیوبر .11

 .اًجبم دّذثِ عَر عولی  آًزاچگًَگی هعبیٌِ فیشیکی دادُ ٍ را ضزح   اعصبةسیستن ثیوبریْبی هْوتزیي سیوپتَهْبی  .12

 ثِ عَر عولی اآًزچگًَگی هعبیٌِ فیشیکی دادُ ٍ را ضزح  حزکتیعضالًی ـ سیستن  یْبیْوتزیي سیوپتَهْبی ثیوبره .13

 .اًجبم دّذ

 ثررسی ٍضؼيت سالهت ًبم درس: 
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ًحَُ اًجبم هعبیٌبت دٍرُ ای ، دادُ ٍ را ضزح هزثَط ثِ پستبى ٍ دستگبُ تٌبسلی  اختالالت هعبیٌبت هزثَط ثِهْوتزیي  .14

 را تَضیح دّذ.آًْب خَدآسهبیی سیٌِ ٍ ثیضِ ّب ٍ غزثبلگزی 

 :رٍش تدريس

کوک آهَسضی اجزا خَاّذ گزدیذ. در جلسبت تئَری، اس ٍ فیلن ّبی ٍ عولی ٍ ثب استفبدُ اس ٍسبیل تئَری ثصَرت جلسبت 

هی ثْزُ گزفتِ یب سیوَالتَر اًسبًی  ْبیهذلًوبیص ثز  ٍ ضیَُ ضجیِ سبسیاس جلسبت عولی در ٍ ثبسخَردی سخٌزاًی رٍش 

داًطجَ خَاستِ هی ضَد کِ اثتذا ثب اًجبم هعبیٌِ ثز رٍی ّوکالسی ّبی خَد ثِ توزیي آهَختِ ّبیص سپس اس  .ضَد

ثپزداسد ٍ سپس در هحیظ ّبی کبرآهَسی ثِ ثزرسی ٍضعیت سالهت ثیوبراى پزداختِ تب ثتَاًذ تفبٍت ثیي حبالت سالهتی ٍ 

 ثیوبری را تطخیص دّذ.
 بليتْبی فراگيراى:ؼف

 درس تیَری ٍ عولی حضَر فیشیکی ثِ هَلع ٍ فعبل در توبم جلسبت کالس  -1

 ٍ جستجَی علوی ـ پژٍّطی کالسیضزکت در پزسص ٍ پبسخ  -2

 رعبیت کلیِ همزرات هزثَط ثِ کبرآهَسی ّبی ثیوبرستبى )اعن اس پَضیذى یًَیفزم، اتیکت ٍ ...( در پزاتیک -3

 تعییي ضذُر سبعبت توزیي عولی ّز یک اس هجبحث تذریس ضذُ د -4

 :رٍش ارزشيبثی

ًوزُ( 1% )5                                                                   حضَر فعبل ٍ ثوَلع در کالس    

 ًوزُ( 1% )5          فعبلیت عولی )اًجبم هعبیٌِ فیشیکی کبهل در یک ثیوبر ٍ ارایِ گشارش هزثَعِ(

 (ًوزُ( )چْبرگشیٌِ ای 11%  )51                                                                       اهتحبى پبیبى تزم تئَری  
 ًوزُ( 8%  )41                                     اهتحبى پبیبى تزم عولی                                     
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 رئَس هطبلت تبريخ رديف

1  
ش ّبی ـ رٍهؼرفی طرح درس، ثررسی ٍ شٌبخت ٍ هصبحجِ، تکٌيك ّب ٍ هْبرتْبی هؼبيٌِ 

   )تئَری(ارزيبثی جسوی، رٍاًی، اجتوبػی ٍ هؼٌَی ـ ًحَُ گسارش ًَيسی 

 تئَری() ، هَ ٍ ًبخيثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی پَست  0

 )تئَری( ، چشن، گَش، دّبى ٍ حلكثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی سر ٍ گردى  3

 )تئَری(ٍ للت ٍ ػرٍق  ثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی تٌفس  4

 )تئَری( شکن، اػصبة ٍ ػضالًی ـ اسکلتیٌِ فيسيکی ثررسی ٍ هؼبي  5

6  
ثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی پستبى ٍ دستگبُ تٌبسلی ـ هؼبيٌبت دٍرُ ای، خَدآزهبيی پستبى ٍ 

 ثيضِ ّب ٍ غرثبلگری آًْب )تئَری(

 )ػولی(سر ٍ گردى پَست ٍ ثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   7

 )ػولی( سر ٍ گردىپَست ٍ ثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   8

 )ػولی( چشن ٍ تٌفسثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   9

 )ػولی(چشن ٍ تٌفس ثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   15

 )ػولی( ٍ شکن  للت ٍ ػرٍقثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   11

 )ػولی(ٍ شکن  للت ٍ ػرٍقثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   10

 ()ػولی اػصبة ٍ ػضالًی ـ اسکلتیثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   13

 )ػولی( اػصبة ٍ ػضالًی ـ اسکلتیثررسی ٍ هؼبيٌِ فيسيکی   14
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