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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  6931  –6931سال تحصيلی   دومل نيمسا

درس بررسی وضعیت سالمت می کوشد تا فراگیران را با مفهوم و معیارهای سالمت در سیستم های بدن آشنا  :مقدمه

   نشجو بتواند بین حاالت سالمتی و بیماری تمایز قایل شود.نموده و روش های مختلف معاینه فیزیکی را آموزش دهد تا دا

 :هدف کلی

 بررسی وضعیت سالمت سیستم های مختلف بدن از سر تا پا و کاربرد مهارتهای الزم درروش های کردن دانشجو با  آشنا

 .ارزیابی مددجو

 :        رفتاریاهداف 

 در پایان دوره از دانشجو انتظار می رود:
 د.را توضیح ده نحوه برقراری ارتباطو جام مصاحبه چگونگی ان .1

 نحوه اخذ یک تاریخچه پرستاری از مددجو را به اختصار شرح دهد. .2

 روش های ارزیابی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجو را به اختصار توضیح دهد. .3

   شرح دهد.شرایط محیطی و وسایل انجام معاینات سیستم های مختلف بدن را  .4

 .شرح دهدبه اختصار ارت معاینه فیزیکی را چهار مه .5

را توضیح داده و یک گزارش کتبی از معاینه بعمل آمده از بیمار اطالعات حاصل از معاینات  نحوه گزارش نویسی و ثبت .6

 را ارایه نماید.

 .بطور عملی نشان دهدآنرا داده و معاینه فیزیکی را شرح  مربوط به پوست اختالالت مهمترین سیمپتومهای .7

داده و معاینه فیزیکی هر را شرح  ، چشم، گوش، دهان و حلقمربوط به سر و گردن اختالالت مهمترین سیمپتومهای .8

 یک را بطور عملی نشان دهد.

 .انجام دهدبه طور عملی  آنراچگونگی معاینه فیزیکی داده و سیستم تنفس را شرح  یهایمترین سیمپتومهای بیمارمه .9

آنرا به طور چگونگی معاینه فیزیکی داده و را شرح محیطی عروق  لب وقسیستم  اییهمهمترین سیمپتومهای بیمار .11

 .انجام دهدعملی 

 .انجام دهدبه طور عملی  آنراچگونگی معاینه فیزیکی داده و سیستم گوارش را شرح  یهایمهمترین سیمپتومهای بیمار .11

 .انجام دهدبه طور عملی  آنرامعاینه فیزیکی چگونگی داده و را شرح   اعصابسیستم بیماریهای مهمترین سیمپتومهای  .12

 به طور عملی اآنرچگونگی معاینه فیزیکی داده و را شرح  حرکتیعضالنی ـ سیستم  یهایمهمترین سیمپتومهای بیمار .13

 .انجام دهد

 بررسی وضعيت سالمت نام درس: 
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ه ای ، نحوه انجام معاینات دورداده و را شرح مربوط به پستان و دستگاه تناسلی  اختالالت معاینات مربوط بهمهمترین  .14

 را توضیح دهد.خودآزمایی سینه و بیضه ها و غربالگری آنها 

 :روش تدريس

کمک آموزشی اجرا خواهد گردید. در جلسات تئوری، از و فیلم های و عملی و با استفاده از وسایل تئوری بصورت جلسات 

می بهره گرفته یا سیموالتور انی انس هایمدلنمایش بر  و شیوه شبیه سازیاز جلسات عملی در و بازخوردی سخنرانی روش 

سپس از دانشجو خواسته می شود که ابتدا با انجام معاینه بر روی همکالسی های خود به تمرین آموخته هایش  .شود

بپردازد و سپس در محیط های کارآموزی به بررسی وضعیت سالمت بیماران پرداخته تا بتواند تفاوت بین حاالت سالمتی و 

 دهد.بیماری را تشخیص 
 اليتهای فراگيران:عف

 درس تیوری و عملی حضور فیزیکی به موقع و فعال در تمام جلسات کالس  -1

 و جستجوی علمی ـ پژوهشی کالسیشرکت در پرسش و پاسخ  -2

 رعایت کلیه مقررات مربوط به کارآموزی های بیمارستان )اعم از پوشیدن یونیفرم، اتیکت و ...( در پراتیک -3

 تعیین شدهلی هر یک از مباحث تدریس شده در ساعات تمرین عم -4

 :روش ارزشيابی

نمره( 1) %5                                                                   حضور فعال و بموقع در کالس    

 مره(ن 1) %5          فعالیت عملی )انجام معاینه فیزیکی کامل در یک بیمار و ارایه گزارش مربوطه(

 (نمره( )چهارگزینه ای 11)  %51                                امتحان پایان ترم تئوری                                         
 نمره( 8)  %41                                     امتحان پایان ترم عملی                                     
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 (و عملی )تئوری  : بررسی وضعيت سالمتدول زمانبندی درسج

 6931 -  6931  سال تحصيلی  دوم  نيمسال

 رئوس مطالب ساعت تاریخ ردیف

ـ معرفی طرح درس، بررسی و شناخت و مصاحبه، تکنيك ها و مهارتهای معاينه    9:04– 11:11   11/11/59 1

   )تئوری(های ارزيابی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی روش 

 بررسی و معاينه فيزيکی پوست، مو و ناخن )تئوری(    9:04– 11:11   22/11/59 2

 بررسی و معاينه فيزيکی سر و گردن )تئوری(   9:04– 11:11 1/12/59 3

 فس )تئوری( بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های چشم و تن   9:04– 11:11 8/12/59 2

 قلب و گوارش )تئوری( های بررسی و معاينه فيزيکی سيستم   9:04– 11:11 19/12/59 9

  Aگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی پوست و سرو گردن )عملی( 9:01 – 11   22/12/59 6

 Bگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی پوست و سرو گردن )عملی(  11ـ  11:11

 Cگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی پوست و سرو گردن )عملی(  9:01 – 11   22/1/56 1

 Dگروه   -بررسی و معاينه فيزيکی پوست و سرو گردن )عملی(  11ـ  11:11

 Eگروه   -بررسی و معاينه فيزيکی پوست و سرو گردن )عملی(  11:11 – 13:31

 Aگروه  -و تنفس ) عملی(  بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های چشم 9:01 – 11   21/1/56 8

 Bگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های چشم و تنفس ) عملی(  11ـ  11:11

 Cگروه   -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های چشم و تنفس ) عملی(  9:01 – 11   3/2/56 5

 Eگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های چشم و تنفس ) عملی(  11ـ  11:11

 Dگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های چشم و تنفس ) عملی(  11:11 – 13:31

 Aگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های قلب و گوارش) عملی(  9:01 – 11   12/2/56 12

 Bگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های قلب و گوارش ) عملی(  11ـ  11:11

 Cگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های قلب و گوارش ) عملی(  9:01 – 11 11/2/56 11

 Dگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های قلب و گوارش ) عملی(  11ـ  11:11

 Eگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم های قلب و گوارش ) عملی(  11:11 – 13:31

 Aگروه  -يزيکی سيستم اعصاب و حرکتی )تئوری و عملی( بررسی و معاينه ف 9:01 – 11   22/2/56 12

 Bگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم اعصاب و حرکتی )تئوری و عملی(  11ـ  11:11

 Cگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم اعصاب و حرکتی )تئوری و عملی(  9:01 – 11   31/2/56 13

 Eگروه  -سيستم اعصاب و حرکتی )تئوری و عملی( بررسی و معاينه فيزيکی  11ـ  11:11

 Dگروه  -بررسی و معاينه فيزيکی سيستم اعصاب و حرکتی )تئوری و عملی(  11:11 – 13:31

 آزمون عملی پايان ترم  9:01 – 13:01   1/3/56 12

 


