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 دانشکده پرستاری و مامايی    زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  0911  –0011سال تحصيلی   دومل نيمسا

درس بررسی وضعيت سالمت می کوشد تا فراگيران را با مفهوم و معيارهای سالمت در سيستم های بدن  :مقدمه

دانشجو بتواند بين حاالت سالمتی و بيماری آشنا نموده و روش های مختلف معاينه فيزيکی را آموزش دهد تا 

   .تمايز قايل شود

 :هدف کلی

بررسی وضعيت سالمت سيستم های مختلف بدن از سر تا پا و کاربرد مهارتهای روش های کردن دانشجو با  آشنا

 .ارزيابی مددجو الزم در

 :        رفتاریاهداف 

 :در پايان دوره از دانشجو انتظار می رود

 .درا توضيح ده نحوه برقراری ارتباطو چگونگی انجام مصاحبه  .1

 .نحوه اخذ يک تاريخچه پرستاری از مددجو را به اختصار شرح دهد .2

 .روش های ارزيابی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی مددجو را به اختصار توضيح دهد .3

   .شرح دهدشرايط محيطی و وسايل انجام معاينات سيستم های مختلف بدن را  .4

 .شرح دهدبه اختصار چهار مهارت معاينه فيزيکی را  .5

 .را توضيح دهداطالعات حاصل از معاينات  نحوه گزارش نويسی و ثبت .6

داده و معاينه فيزيکی آنرا بطور عملی را شرح و ناخن  مربوط به پوست اختالالت مهمترين سيمپتومهای .7

 .نشان دهد

داده و معاينه را شرح  ، چشم، گوش، دهان و حلقگردنمربوط به سر و  اختالالت مهمترين سيمپتومهای .8

 .فيزيکی هر يک را بطور عملی نشان دهد

به طور عملی  آنراچگونگی معاينه فيزيکی داده و سيستم تنفس را شرح  يهایمترين سيمپتومهای بيمارمه .9

 .انجام دهد

آنرا نگی معاينه فيزيکی چگوداده و را شرح محيطی عروق  لب وقسيستم  يهایمهمترين سيمپتومهای بيمار .11

 .انجام دهدبه طور عملی 

 
 بررسی وضعيت سالمت :نام درس

 (واحد عملی 1.0ـ  تئوری واحد 1.0) 0: تعداد واحد

 نظری ـ عملی :نوع واحد

 0ـ ترم کارشناسی پرستاری: رشته تحصيلیمقطع و 

 ژی  فيزيولو:  يا همزمان پيشنيازدروس 

 0001: تلفن داخلی دفتر

 .متعاقباً اعالم می گردد: مجازی ساعات حضور در دفتر

 نيره ناصری :  و مسئول درس مدرس

Email: nnaseri@nm.mui.ac.ir  
 سامانه آموزش مجازی سيما:  کالسکان م

 يکشنبه ها: روز کالس 

 00الی  09:91س ساعت کال

 09/0/0011 : تئوری پايان ترمتاريخ امتحان 

متعاقباً اعالم می   :عملی تاريخ امتحان پايان ترم

 .گردد

 

  

 



به طور عملی  آنراچگونگی معاينه فيزيکی داده و سيستم گوارش را شرح  يهایمهمترين سيمپتومهای بيمار .11

 .انجام دهد

به طور عملی  آنراچگونگی معاينه فيزيکی داده و را شرح  اعصابسيستم بيماريهای مهمترين سيمپتومهای  .12

 .انجام دهد

به  اآنرچگونگی معاينه فيزيکی داده و را شرح  حرکتیعضالنی ـ سيستم  يهایمهمترين سيمپتومهای بيمار .13

 .انجام دهد طور عملی

داده و نحوه انجام معاينات را شرح مربوط به پستان و دستگاه تناسلی  معاينات مربوط به اختالالتمهمترين  .14

 .را توضيح دهددوره ای ، خودآزمايی سينه و بيضه ها و غربالگری آنها 

 :روش تدريس

در . کمک آموزشی اجرا خواهد گرديدو فيلم های  اساليدو با استفاده از تئوری بصورت جلسات در ابتدای ترم 

، تئوریپس از اتمام جلسات . و پرسش و پاسخ استفاده خواهد شدبازخوردی سخنرانی روش از  اين جلسات

 و شيوه شبيه سازیاز به صورت حضوری برگزار شده و جلسات عملی  طبق برنامه اعالم شده از طرف دانشگاه،

سپس از دانشجو خواسته می شود که با انجام  .می شودبهره گرفته يا سيموالتور انسانی  هایمدلنمايش بر 

 .معاينه بر روی همکالسی های خود به تمرين آموخته هايش بپردازد
 :اليتهای فراگيرانعف

 .آتی طبق برنامه اعالم شدهعملی سپس در جلسات و آنالين حضور به موقع و فعال در تمام جلسات  -1

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

 در پراتيک...( اعم از پوشيدن يونيفرم، اتيکت و )رعايت کليه مقررات مربوط به کارآموزی های بيمارستان  -3

 .توسط دانشجويان با هماهنگی مسئول پراتيک تعيين شدهتمرين عملی مباحث تدريس شده در ساعات  -4

 :روش ارزشيابی

(نمره 2)ی                                                                      کالس جسات در حضور بموقع و کامل  

(نمره 2)                                                                  و يا پاسخ به سواالت کالسی کوييز آنالين  

 (نمره 11)                                                   امتحان پايان ترم تئوری                                         
 (نمره 6)                                                        امتحان پايان ترم عملی                                     

 :اصلی درسبع امن

1. Leasia, M. S. & Monahan, F. D., A Practical guide to health assessment, (2
nd

 ed.)  edi,  Philadelphia: Lippincott, 

2002. 

2. Potter , P . A . , & Weiltitz , PB ( 2003 ) . Pocket Guide to Health Assessment (5
th

 ed.) .ST. Louis, Mosby, 2003. 

 :مطالعه بيشترمنابع جهت 

 .7331، اولرفيع، چاپ انديشه معاينات بالينی برای پرستاران، تهران، انتشارات  و ورعی شکوه، بررسی .3

شهدادی حسين، شهرکی واحد عزيز، نشانه شناسی و معاينه فيزيکی، تهران، انتشارات حيدری، چاپ اول،  .4

7333. 

آسيه شکيب، تهران، انتشارات انديشه : حال، ترجمه بيتز باربارا، دستنامه معاينات بالينی و روش گرفتن شرح .5

 .7331رفيع، چاپ اول، 



 (تئوری)  بررسی وضعيت سالمت: دول زمانبندی درسج

 

 رئوس مطالب ساعت تاریخ جلسه

 اول
9/00/11 15:45-14:15  

ه ـ تکنيک ها و مهارتهای معرفی طرح درس، بررسی و شناخت و مصاحب

 مو  و فيزيکی پوستبررسی و معاينه معاينه ـ 

 01/00/11 دوم
15:45-14:15  

 بررسی و معاينه فيزيکی سر و گردنـ  ناخنبررسی و معاينه فيزيکی 

 چشم و گوشبررسی و معاينه فيزيکی ا  14:15-15:45 01/00/11 سوم

ـ کوييز آنالين سيستم تنفس بررسی و معاينه فيزيکی  14:15-15:45 00/0/0011 چهارم  

قلب و عروق و گوارش بررسی و معاينه فيزيکی سيستم  14:15-15:45 00/0/0011 پنجم  

 بررسی و معاينه فيزيکی سيستم اعصاب و عضالنی اسکلتی  14:15-15:45 01/0/0011 ششم

 

 

 


