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 سمه تعالی اب

 

 دانشکده پرستاری و مامايی   - زاد اسالمی واحد نجف آباد آدانشگاه 

  9396- 97سال تحصيلی   اولل نيمسا 

نقد و بررسی وضعیت سالمت از ديدگاه پرستاری ، بررسی وضعیت سالمت با استفاده از الگوهای مختلف  اين درس بهدر  :مقدمه

همچنین با فراهم آوردن فرصت مناسب برای دانشجويان در محیط بالینی قادر .دگی مددجويان پرداخته می شود پرستاری و نیز کیفیت زن

 ..به تعیین موارد انحراف از سالمت و مشکالت مددجويان خواهند شد

ی به منظور حفظ و آشنايی و کسب در درک وضعیت سالمت ، تعیین موارد انحراف از سالمت و استفاده از فرايند پرستار :هدف کلی

 ارتقاء سالمت و دستیابی به سطح مطلوب کیفیت زندگی در مددجويان

 :از دانشجويان عزيز انتظار می رود پس از پايان کالسها و شرکت در دوره کارآموزی قادر به انجام موارد ذيل باشند :اهداف رفتاری

 (ه ، معاينه تمام سیستمها ، بررسیهای آزمايشگاهی و راديولوژیمصاحبه، مشاور) بررسی وضعیت سالمت با استفاده از مهارتهای  -

 بررسی وضعیت سالمت با استفاده از مدلهای مختلف پرستاری -

 مستند سازی وضعیت سالمت بر اساس رويکردهای مختلف -

 بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در مددجويان -

 . و پاسخ و بحث گروهی ، پرسشبا کمک وسايل کمک آموزشی سخنرانی  :روش تدريس

  .درسی، وايت بورد، ويدئو پروژکتور هایکتاب: وسايل کمک آموزشی نیز عبارتند از

 :اليتهای فراگيرانعف
 حضورفعال درکالس، -1

 ، شرکت درآزمون پايان ترم  -2

 ارائه خالصه مقاالت مرتبط با عناوين درس ، -3

 د بر اساس يافته های مبتنی بر شواهد، مور 3ارائه گزارش بررسی وضعیت سالمت سیستمهای بدن حداقل  -4

 ارائه تشخیصهای پرستاری بر اساس مستندات فوق، -5

 ارائه طرح مداخالت و مراقبتهای پرستاری مبتنی بر تشخیصهای مذکور  -6

 پايش وضعيت سالمت بزرگساالن  :نام درس 

 واحد کارآموزی 9نظری واحد 9 :تعداد واحد

 کارآموزی-نظری  :نوع واحد

 کارشناسی ارشد پرستاری : رشته تحصيلیمقطع و 

 داخلی جراحی: گرايش 

 ندارد :  پيشنيازدروس 

 7777: تلفن داخلی دفتر

 سه شنبه -دوشنبه   -يکشنبه: ساعات حضور در دفتر

 آذربرزين دکتر -دکتر راهنورد:  ينمدرس

 آذربرزين دکتر: مسئول درس

Email  : m-azarbarzin@pnu.iaun.ac.ir                  

   شنبهسه : روز کالس 

 (م جلسه اول تر 8)91:91-99:71: ساعن تشکيل کالس

 ندارد :تاريخ امتحان ميان ترم

  91:31ساعت  31/91/9396 :تاريخ امتحان پايان ترم
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 (:ده نمره)بخش تئوری روش ارزشيابی

 %5                                                                                                                              شرکت فعال در کالس -

 %11                                                                                                     ارائه خالصه مقاالت مرتبط با عناوين درس-

 % 41                                                                                                      پايان دوره               شرکت در آزمون   -

 %25                        مورد بر اساس يافته های مبتنی بر شواهد 3ارائه گزارش بررسی وضعیت سالمت سیستمهای بدن حداقل  -

 %11                                                                                          س مستندات فوقارائه تشخیصهای پرستاری بر اسا -

 %11                                   ر                                 ارائه طرح مداخالت و مراقبتهای پرستاری مبتنی بر تشخیصهای مذکو

 :(ده نمره) عملی روش ارزشيابی بخش

 نمره% 51       شرکت در کارآموزی به صورت فعال و مشارکتی                                                                                      

 نمره% 51                                               انجام معاينات عملی                                                                                

 

  :منبع اصلی درس
1- Alspach.Joanne. Core Curriculum for Critical Care Nursing. Last Edition 

2- Marianne Chulay, Cathie Guzzetta, Barbara Dossey. AACN Pocket Handbook of Critical Care 

Nursing, 2015.  

3-  Bickley,LS. 2009. Bates' Guide to Physical Examination and History Taking, Philadelphia Lippincott 

William & wilkins, 10th Edition. 

4- Other books about Physical Examination and Review of systems. 
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جلسات  عنوان کلی درس محتوای درس مدرس

 درس

 :بری ر مرو آذربرزيندکتر 
 چگونگی ارتباط با بیمار   -1
 انواع مصاحبه   -2
 نحوه گرفتن  تاریخچه از بیمار   -3

 روشهای جمع آوری اطالعات  -4
 چگونگی  آماده سازی بیمار را جهت معاینه  -5
 وسایل معاینات فیزیکی  -6

 مادگی جسمی بیمار جهت معاینه آ -7
 وضعبت های مختلف برای معاینات فیزیکی  -8

 زیکی روش های مختلف معاینه فی -9
 انواع روشهای معاینه  -11

 آماده سازیمفاهیم پایه و 

 بیمار

 جلسه اول

4/7/1336  

 مروری یر سیستم پوست  -1 آذربرزيندکتر 

 سواالت مربوط به سیستم مورد نظر  -2
 روشهای معاینه سیستم پوست :  ب

 مروری یر سیستم غدد لنفاوی   -1
 سواالت مربوط به سیستم مورد نظر  -2
 د لنفاوی روشهای معاینه سیستم غد -3

بررسی وضعیت سالمت 

 غدد لنفاوی پوست و

 

 جلسه دوم

11/7/1336  

 مروری یر  سیستم  بینایی -1 دکتر آذربرزين
مروری بر عالئم  مربوط به انحراف سالمت سیستم مورد  -2

 نظر

 روشهای معاینه سیستم بینایی -3

 سیستم بیناییمقایسه وضعیتها ی سالمت و بیماری در معاینه  -4

درسیستم  مربوط به انحراف سالمت مروری بر عالئم   -5

 شنوایی

 روشهای معاینه سیستم شنوایی -6

سیستم مقایسه وضعیتها ی سالمت و بیماری در معاینه  -7

 شنوایی

بررسی مروری بر 
 وضعیت سالمت سیستم

 سروگردن

 

 جلسه سوم

25/7/1336  

 

 قلب و عروق،مروری یر سیستم   -1 آذربرزيندکتر 

در سیستم  ف سالمت مروری بر عالئم  مربوط به انحرا  -2
 قلب

 سیستم قلب و عروق قفسه سینهروشهای معاینه  -3

 مقایسه وضعیتها ی سالمت و بیماری در معاینه قلب -4

بررسی مروری بر 
  وضعیت سالمت سیستم

 قلب وعروق

جلسه 

 چهارم

2/1/1336  
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در سیستم  مروری بر عالئم  مربوط به انحراف سالمت  -1 دکتر آذربرزين
 تنفس

 ستم تنفسروشهای معاینه سی -2

 صداهای طبیعی ریه ها -3

 مقایسه وضعیتها ی سالمت و بیماری در معاینه ریه  -4

 

بررسی وضعیت سالمت 
 تنفس

 

 جلسه پنجم

3/1/1336  

 مروری یر دستگاه گوارش  -1 آذربرزيندکتر 

 مروری بر عالئم  مربوط به سیستم مورد نظر -2
 روشهای معاینه دستگاه گوارش -3

 روش معاینه کبد -4
 ینه شکمانواع روشهای معا -5
 مروری بر عالئم  مربوط به سیستم ادراری -6
 روشهای معاینه سیستم ادراری -7

 مقایسه وضعیتها ی سالمت و بیماری در معاینه شکم -1

بررسی مروری بر 
  وضعیت سالمت سیستم

 دستگاه گوارش و ادراری

 

ششمجلسه   

16/1/1336  

 اعصابمروری یر سیستم  -1 دکتر آذربرزين

نحراف سالمت درسیستم مروری بر عالئم  مربوط به ا -2
 اعصاب

 عصابروشهای معاینه سیستم ا -3
 نه دوازده زوج عصبینحوه معای -4
مقایسه وضعیتها ی سالمت و بیماری در معاینه سیستم  -5

 اعصاب

 مروری بر عالئم  مربوط به انحراف سالمت درسیستم روان -6

 سیستم عضالنی اسکلتی -ب
 مروری یر سیستم عضالنی واسکلتی -1

بوط به انحراف سالمت درسیستم مروری بر عالئم  مر -2
 عضالنی واسکلتی

 روشهای معاینه سیستم عضالنی واسکلتی -3
 حرکات طبیعی عضال ت مفاصل -4

  سالمت سیستممروری بر 
 و و   و روانو روان  عصابا

عضالنی   سالمت سیستم

  واسکلتی

 

هفتمجلسه   

23/1/1336  

ابعاد آن کیفیت زندگی و بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در مددجویان -1 راهنورددکتر  جلسه  

 هشتم

31/1/1336  

همن جلسه  کیفیت زندگی و ابعاد آن بررسی کیفیت زندگی و ابعاد آن در مددجویان -2 دکتر راهنورد  

7/3/1336  


