
 
 

 

  

 
 

 درس بررسی وضعیت سالمتروزانه مجازی  طرح درس 

 11/11/99تاریخ تدوین: 

 جلسه اول
 

 کارشناسیمقطع / رشته تحصیلی:           پرستاری          گروه آموزشی:                             پرستاری  :     دانشکده

 11/11/99 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         شنبهسه روز:  بررسی وضعیت سالمتنام درس )واحد(  :  

 14: تعداد دانشجویان   عملی-نظری نوع واحد:

 خانم الهی مسئول درس: واحد عملی 5/0-واحد نظری 5/0 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 اصول کلی در بررسی فیزیکی بیمارو  اصول گرفتن شرح حال از بیمار  عنوان درس : 

 اصول کلی در بررسی فیزیکی بیمارو  اصول گرفتن شرح حال از بیمار آشنایی باهدف کلی درس :
 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 کند.  انیانجام مصاحبه را ب یچگونگ 

 اطالعات را بداند .    یجمع اور یروش ها 

  را شرح دهد.  ماریو شناخت ب یهدف از بررس 

 کند . انیرا ب ماریب نهیمعا طیو شرا نهیاتاق معا 

 را بشناسد .فیزیکی  نهیمعا الزم جهت لیتمام وسا 

  شرح دهد . نهیرا در معا ها ستمیس تیاولو 

  بتواند انجام دهد را دانسته و نهیمعا یمهارت ها.  

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 منبع درس  :

 ۶۹۳۱بالینی و  روش گرفتن شرح حال ترجمه دکتر علیرضا فتح اللهی .تهران ؛ انتشارات ابن سینا  بیتز باربارا ، معاینات
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:  كلیات درس( 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقهمدت زمان :   

 دقیقهمدت زمان :   

 دقیقهمدت زمان:    

  مدت زمان :  دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 مدت زمان :  دقیقه  ارزشیابي درس 

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
گروه اتاق عمل     

 



 

 دومجلسه 

 

 مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسی               :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری   دانشکده

 41/11/99 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه بررسی وضعیت سالمتنام درس )واحد(  :  

 14: تعداد دانشجویان   عملی-نظری نوع واحد:

 خانم الهی مسئول درس: واحد عملی 5/0-واحد نظری 5/0 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 10مدت کالس: 

. 
   عنوان درس : 

 یغدد لنفاو ،ینیسالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش، دهان، حلق، ب تیوضع یبررس 
  هدف کلی درس :  

 یغدد لنفاو ،ینیسالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش، دهان، حلق، ب تیوضع یبررس
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 
 و چشم و گوش را بداند ینیگوش حلق وب یها ستمیشرح حال در رابطه با س.   

 را شرح دهد .    ینیپوست و حلق و ب نهیو ابزار معا نهیروش معا 

 چشم و گوش  را شرح دهد نهیو ابزار معا نهیروش معا 

 تواند انجام دهد .ب دهد و حیرا توض یینایب دانیم و یینایبحدت  صیتشخ یروش ها 

 کند . ریتفس گوش انجام دهد و نهیوبر را در معا و نهیتست ر 

 را انجام دهد . دیروئیت یقدام و یخلف یعمل تهیمعا 

  پوست را شرح دهد . هیوثانو هیاول عاتیضا 

 ناخن را بشناسد . عاتیضا 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید
 منبع درس  :

 ۶۹۳۱ بیتز باربارا ، معاینات بالینی و  روش گرفتن شرح حال ترجمه دکتر علیرضا فتح اللهی .تهران ؛ انتشارات ابن سینا
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:  كلیات درس( 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:    دقیقه

  مدت زمان :  دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 مدت زمان :  دقیقه  ارزشیابي درس 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 سومجلسه 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 42/11/92 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه بررسی وضعیت سالمتنام درس )واحد(  :  

 14: تعداد دانشجویان   عملی-نظری نوع واحد:

 خانم الهی مسئول درس: واحد عملی 5/0-واحد نظری 5/0 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 یطیها، قلب و عروق مح هیو ر یتنفس یمجاربررسی وضعیت سالمت عنوان درس :   

 یطیها، قلب و عروق مح هیو ر یتنفس یمجاربررسی وضعیت سالمت  هدف کلی درس :   
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .تکنیک های الزم در معاینه قفسه سینه را بداند 

 .روش صحیح لمس قفسه سینه را بداند 

  قابلیت اتساع ریه ها را به درستی انجام دهد.نحوه بررسی 

 .روش صحیح دق و سمع قفسه سینه را توضیح بدهد 

 .صداهای قلبی را به روش صحیح سمع کند 

 .فشار ورید ژوگوالر را به درستی چک کند 

 .معاینه فیزیکی شریان ها و ورید ها را انجام دهد 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 منبع درس  :

 ۶۹۳۱بیتز باربارا ، معاینات بالینی و  روش گرفتن شرح حال ترجمه دکتر علیرضا فتح اللهی .تهران ؛ انتشارات ابن سینا 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:  كلیات درس( 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:    دقیقه

  مدت زمان :  دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه مدت زمان :   ارزشیابي درس 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 چهارمجلسه 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 5/14/99 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه بررسی وضعیت سالمتنام درس )واحد(  :  

 14: تعداد دانشجویان   عملی-نظری نوع واحد:

 خانم الهی مسئول درس: واحد عملی 5/0-واحد نظری 5/0 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت عنوان درس :    

 دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت  هدف کلی درس :   
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

 .نحوه انجام مشاهده در معاینه فیزیکی شکم را توضیح دهد 

 .نحوه انجام سمع، دق و لمس شکمی را توضیح دهد 

 .نحوه معاینه کبد، طحال و کلیه را بداند 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید

 منبع درس  :

 ۶۹۳۱بیتز باربارا ، معاینات بالینی و  روش گرفتن شرح حال ترجمه دکتر علیرضا فتح اللهی .تهران ؛ انتشارات ابن سینا 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:  كلیات درس( 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:    دقیقه

  مدت زمان :  دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 دقیقه مدت زمان :   ارزشیابي درس 

 
 
. 

 

 

 

 

 

 پنجمجلسه 

 :       پرستاری                          گروه آموزشی:      پرستاری                  مقطع / رشته تحصیلی:کارشناسیدانشکده

 14/14/99 تاریخ ارائه درس : 99-00سال تحصیلی  :  

 11-11 ساعت:                         روز: سه شنبه بررسی وضعیت سالمتنام درس )واحد(  :  



 14: تعداد دانشجویان   عملی-نظری نوع واحد:

 خانم الهی مسئول درس: واحد عملی 5/0-واحد نظری 5/0 تعداد واحد:

 مدرس: خانم الهی  دقیقه 10مدت کالس: 

. 

 یحرکت-یدستگاه عضالن، یو نخاع یاعصاب مرکزبررسی وضعیت سالمت عنوان درس :    

 یحرکت-یدستگاه عضالن، یو نخاع یاعصاب مرکزبررسی وضعیت سالمت  هدف کلی درس :   
 

 فراگیر بتواند اهداف جزئی : 

  اعصاب و عضالت را بداند یها ستمسی با رابطه در حال شرح.   

 هر زوج را بتواند انجام دهد . نهیمعا را شرح داده و الیدوازده زوج کران 

 را بتواند انجام دهد . یحس و یحرکت ستمیس نهیمعا یروش ها 

  و ... را انجام دهد .بازو  و چهار سر  سه سر ازمون رفلکس 

 تعادل را انجام دهد . یتخصص یمخچه و تستها یعمل تهیمعا 

   تواند گزارش کندبقدرت عضالت را. 

 مفاصل را به طور نرمال بداند یدامنه حرکت. 

 را  شرح دهد کیموارد کاربرد هر  اعصاب و عضالت را بداند و ستمیس نهیمعا یالزم برا لیتمام وسا. 

           offlineروش آموزش :       مجازی   

سامانه  –امکانات آموزشی :  رایانه و نرم افزارهای تولید و ارائه محتوا 

 نوید
 منبع درس  :

 ۶۹۳۱علیرضا فتح اللهی .تهران ؛ انتشارات ابن سینا بیتز باربارا ، معاینات بالینی و  روش گرفتن شرح حال ترجمه دکتر 
مقدمه :   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری 

 تکمیل گردد.(
 مدت زمان:      دقیقه

 این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:  كلیات درس( 

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان :   دقیقه

 مدت زمان:    دقیقه

  مدت زمان :  دقیقه جمع بندی و نتیجه گیري 

 مدت زمان :  دقیقه  ارزشیابي درس 

 


