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 مقدمه:

 
در اين درس چگونگي انجام مصاحبه با كسب تاريخچه سالمتي و روش 

فيزيكي در سيستم هاي مختلف بدن آموزش داده هاي مختلف معاينه 

مي شود تا دانشجو بتواند بين حاالت سالمت و بيماري تمايز قايل 

تفاوت هاي سني مد نظر  شود. ضمن آنكه در انجام بررسي توجه به

 قرار گيرد.

 
 :عناوين كلي اين درس شامل موارد زير مي باشد 

 قسمت اول: نظری
 انجام مصاحبه با مددجو/بیمارنحوه برقراری ارتباط و 

 گرفتن تاریخچه پرستاری از مددجو/بیمار

 کارشناسی مقطع و رشته تحصیلی:                 پرستاریگروه آموزشی:                پرستاری حضرت زینب)س(دانشکده :  

 واحد عملی( 5/0-واحد نظری 5/0)1 :  تعداد واحد بررسی وضعیت سالمت :  نام درس

 عملی-نظرینوع واحد :

 11-11دوشنبه روز و ساعت برگزاری کالس:   فیزیولوژی پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

 

 سرکار خانم معصومه الهیمسئول برنامه :  

 جناب آقای کاظم اکبری-سرکار خانم معصومه الهی مدرسین) به ترتیب حروف الفبا(:

 99-99نیمسال دوم  سرکار خانم معصومه الهی تهیه و تنظیم : 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 روش های ارزیابی جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی)مشاهده،معاینه، مصاحبه و ...( مددجو/بیمار

 آماده سازی محیط و شرایط جهت انجام معاینه

 وسایل انجام معاینات دستگاه های مختلف بدن

دستگاه های مختلف بدن شامل: پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش، دهان، حلق، بررسی وضعیت سالمت 

بینی، غدد لنفاوی، مجاری تنفسی و ریه ها، قلب و عروق محیطی، اعصاب مرکزی و نخاعی، دستگاه گوارش و شکم، 

 (ها و غربالگری خودآزمایی پستان و بیضه-حرکتی، پستان و دستگاه تناسلی)معاینات دوره ای-دستگاه عضالنی

 ارزیابی روانی)درجه هوشیاری، تکلم و ادراک و...(

 قسمت دوم: عملی
با استفاده از شیوه شبیه سازی، فیلم های آموزشی و نمایش بر روی مدل انسانی نحوه انجام معاینات به دانشجو آموزش 

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

یماری لت سالمت و بو سپس در محیط های کارآموزی به بررسی وضعیت سالمت بیماران بپردازد تا بتواند تفاوت بین حا

 را تشخیص دهد.

 

 هدف كلي 
 

 مختلف  یسالمت دستگاه ها تیوضع یبررس یدانشجو با روش ها يیآشنا

 ماریمددجو/ب یابيالزم در ارز یبدن از سر تا پا و کاربرد مهارت ها
 

  اهداف اختصاصي 
 

 دانشجو  در پایان دوره باید بتواند:

 .روشهاي معاینه را توضیح دهدو  وسایل معاینه (1

 از یک بیمار بستري در بیمارستان شرح حال کامل بگیرد. (2

 . دهد شرح روش برقراري ارتباط و جلب همکاري براي معاینه  (3

 را بیان کند.هایی الزم براي معاینه فیزیکی  آمادگی (4

 .دهد  انجاممعاینه فیزیکی پوست را  (5

 .دهد  انجاممعاینه فیزیکی سر و گردن و زوجهاي عصبی دوازده گانه را  (6

 .دهد  انجاممعاینه فیزیکی قفسه سینه و ریه را  (7

 .دهد  انجامیزیکی قلب و عروق را معاینه ف (8

 .دهد انجام معاینه فیزیکی شکم را  (9

 .دهدانجام معاینه فیزیکی سیستم عضالنی و اسکلتی را   (11

 

 

 

 

 



 روش آموزش 
 

 سخنرانی، بحث گروهی، ایفای نقش، انجام عملی معاینه فیزیکی 
 

 شرايط اجراء
 

  امكانات آموزشي بخش 

  موالژ بررسی وضعیت سالمتفیلم آموزشی، مجازي، ، کامپیوتر ،ئو پروژکتوروید ،اسالید پروژکتور 

 

 

   آموزش دهنده 

   :اساتید گروه پرستاریاساتیدمربوطه 

 

  منابع اصلي درسي: 
1396ابن سینا .تهران ؛ انتشارات علیرضا فتح اللهی روش گرفتن شرح حال ترجمه دکتر   بیتز باربارا ، معاینات بالینی و  

 

  ارزشيابي 

 
 نحوه ارزشیابی         

  نمره 9تئوری: امتحان 

   نمره 3: از بیمار بستری در بخش طبق اصول صحیح و ارائه به مدرسکامل  شرح حالاخذ 

  :نمره 9امتحان عملی 

 

 

 مقررات 

  می باشد. 01حداقل نمره قبولي                                     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 بررسی وضعیت سالمت درس زمانبندي جدول

 ارائهتاريخ 
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

اصوووور گرفتن شووورا حار از  01-01 10/00/89دوشنبه

سی و  بيمار صور کلی در برر ا

 فيزيکی بيمار 
 سرکار خانم الهی

 تئوری

 19/00/89دوشنبه
01-01 س  ضع یبرر ست و  تيو سالمت پو

شم،  سر و گردن، چ ضمائم آن، 

هان، حلق، ب غدد  ،ینيگوش، د

 یلنفاو

 تئوری سرکار خانم الهی

 9-01 3/01/89شنبه
سالمت پوست و  تيوضع یبررس

ضمائم آن، سر و گردن، چشم، 

غدد  ،ینيگوش، دهان، حلق، ب

یلنفاو  

 جناب آقای اکبری
 1گروه  -عملی

 9-01 1/01/89يکشنبه
سالمت پوست و  تيوضع یبررس

ضمائم آن، سر و گردن، چشم، 

غدد  ،ینيگوش، دهان، حلق، ب

یلنفاو  

 جناب آقای اکبری
 2گروه  -عملی

01-01 5/01/89دوشنبه  یمجاربررسووی وضووعيت سووالمت  

ها، قلب و عروق  هيو ر یتنفس

 یطيمح

 تئوری سرکار خانم الهی

 01-01 1/01/89سه شنبه
سالمت پوست و  تيوضع یبررس

ضمائم آن، سر و گردن، چشم، 

غدد  ،ینيگوش، دهان، حلق، ب

یلنفاو  

5گروه  -عملی سرکار خانم الهی  

 9-01 01/01/89شنبه
سالمت پوست و  تيوضع یبررس

ضمائم آن، سر و گردن، چشم، 

غدد  ،ینيگوش، دهان، حلق، ب

یلنفاو  

 جناب آقای اکبری
 3 گروه -عملی

 9-01 00/01/89يک شنبه
بررسووی وضووعيت سووالمت قفسووه 

 سينه، ريه و قلب
 جناب آقای اکبری

 1گروه  -عملی

 01/01/89دوشنبه 
01-01 اعصووا  بررسووی وضووعيت سووالمت  

خاع یمرکز گاه ، یو ن دسوووت

ضالن ستگاه گوارش ، یحرکت-یع د

 و شکم

 تئوری سرکار خانم الهی

بررسووی وضووعيت سووالمت قفسووه  01-01 03/01/89سه شنبه

 سينه، ريه و قلب

5گروه  -عملی سرکار خانم الهی  

 9-01 01/01/89شنبه 
بررسووی وضووعيت سووالمت قفسووه 

 سينه، ريه و قلب
 جناب آقای اکبری

 2گروه  -عملی

 9-01 09/01/89يکشنبه
بررسووی وضووعيت سووالمت قفسووه 

 سينه، ريه و قلب
 جناب آقای اکبری

 3گروه  -عملی

 08/01/89دوشنبه 

13-14امتحان تئوري ساعت   

 01-01 08/01/89دوشنبه
سالمت پوست و  تيوضع یبررس

ضمائم آن، سر و گردن، چشم، 

غدد  ،ینيگوش، دهان، حلق، ب

یلنفاو  

1گروه  -عملی سرکار خانم الهی  

بررسووی وضووعيت سووالمت قفسووه  01-01 11/01/89سه شنبه

 سينه، ريه و قلب

1گروه  -عملی سرکار خانم الهی  



 9-01 01/0/88شنبه
دستگاه بررسی وضعيت سالمت 

 جناب آقای اکبری گوارش و شکم
 1گروه  -عملی

 9-01 01/0/88يک شنبه
دستگاه بررسی وضعيت سالمت 

 جناب آقای اکبری گوارش و شکم
 2گروه  -عملی

دستگاه بررسی وضعيت سالمت  01-01 08/0/88سه شنبه

 گوارش و شکم
1گروه  -عملی سرکار خانم الهی  

 9-01 13/0/88شنبه
دستگاه بررسی وضعيت سالمت 

 جناب آقای اکبری گوارش و شکم
 3گروه  -عملی

 9-01 11/0/88يک شنبه
اعصا  بررسی وضعيت سالمت 

دستگاه ، یو نخاع یمرکز

 یحرکت-یعضالن

 جناب آقای اکبری
 1گروه  -عملی

دستگاه بررسی وضعيت سالمت  01-01 11/0/88سه شنبه

 گوارش و شکم
5گروه  -عملی سرکار خانم الهی  

 9-01 31/0/88شنبه
اعصا  بررسی وضعيت سالمت 

دستگاه ، یو نخاع یمرکز

 یحرکت-یعضالن

 جناب آقای اکبری
 2گروه  -عملی

 9-01 30/0/88يک شنبه
اعصا  بررسی وضعيت سالمت 

دستگاه ی، و نخاع یمرکز

 یحرکت-یعضالن

 جناب آقای اکبری
 3گروه  -عملی

اعصا  بررسی وضعيت سالمت  9-01 1/1/88سه شنبه

دستگاه ی، و نخاع یمرکز

 یحرکت-یعضالن

5گروه  -عملی سرکار خانم الهی  

اعصا  بررسی وضعيت سالمت  9-01 8/1/88شنبهسه 

دستگاه ، یو نخاع یمرکز

 یحرکت-یعضالن

1گروه  -عملی سرکار خانم الهی  

تا  1/1/88شوونبه 

 13/1/88چهارشنبه 

 امتحان عملی

 

 5گروه  1گروه  3گروه  2گروه  1گروه 

 پیشهفائزه رعیت  سمیرا قاسمی سینا سبحانیان قاسم تندرو قدرت اهلل فلسفی نیا

 فاطمه زارع نسیمه احمدي محمد اسدي دالینی احمد آقائی عرفان جوانمردي

 سحر نورمحمدي سارا لطفی غالمحسین تیموري حسین میرزایی فرشاد برگریزانه

 فاطمه عارف زاده پریسا زند نوید نیوشایی ابوالفضل جاهد سجاد ناطقی

 مریم شرفی پردیس عزیزي علی حدادي فؤاد علیدادي احمدرضا عیدي

 فاطمه اسکندري مریم پاک زاد سعید اسکندري هژیر قادرپناه احمدرضا بازیاري

 نجمه پوالدیان زینب گودرزي علی اکبر التفاتی آقاي حسین نیا عباس تقی پور

 سیده طاهره هاشمی زهرا بهزادي   

 طاهره هنرمند    

 

 

 


