
  

 
 

 

 (COURSE PLAN) بررسی وضعیت سالمت ترکیبیوره طرح د

 
 

 

 مقدمه:

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

هاي مختلف معاينه فيزيكي در سيستم هاي مختلف بدن آموزش داده 

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
 نحوه برقراری ارتباط و انجام مصاحبه با مددجو/بیمار

 گرفتن تاریخچه پرستاری از مددجو/بیمار

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

 آماده سازی محیط و شرایط جهت انجام معاینه

 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 :

 در جدول زمانبندی ذکر شدهروز و ساعت برگزاری کالس:   فیزیولوژی پیش نیاز:

 دانشکده پرستاری حضرت زینب)س( مکان برگزاری:

 

 سرکار خانم معصومه الهیمسئول برنامه :  

 maasume.elahiii@gmail.com آدرس پست الکترونیکی:                                          222شماره تماس دانشکده:  

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

 معصومه الهیتهیه و تنظیم : 

 1911ماه  بهمن  :تدوین/ بازنگری تاریخ

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ریزی درسی و آموزشی

 
 گروه اتاق عمل

 



 وسایل انجام معاینات دستگاه های مختلف بدن

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

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

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

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

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

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

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

 شخیص دهد.را ت

 

 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

 در بیمارستان شرح حال کامل بگیرد.از یک بیمار بستري  (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  انجامینه و ریه را معاینه فیزیکی قفسه س (7

 .دهد  انجاممعاینه فیزیکی قلب و عروق را  (8

 .دهد انجام معاینه فیزیکی شکم را  (9

 .دهدانجام معاینه فیزیکی سیستم عضالنی و اسکلتی را   (11

 روش آموزش 
 

                   مجازی                                              ترکیبی            

 حضوری

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

 شرايط اجراء
 

 امكانات آموزشي:  

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

 
 



  منابع درسي:  
 خیر   بلی  در نظر دارید؟آیا کتاب /مقاله خاصی برای معرفی به دانشجویان به عنوان منبع درسی 

 :در صورت وجود جدول زیر را تکمیل کنید 

 مشخصات کتاب شامل عنوان، نویسندگان،مترجمین، انتشارات، سال و نوبت چاپ
های مشخص صفحات و  فصل

 شده برای مطالعه

.تهران ؛ علیرضا فتح اللهی روش گرفتن شرح حال ترجمه دکتر   بیتز باربارا ، معاینات بالینی و

1396ابن سینا انتشارات   

 

 

  
 

 

 

  ه منبع مطالعدر صورتی که در نظر دارید محتواي دیگري )مانند کتاب، مجموعه اسالید، جزوه و ...( را به عنوان

، مشخصات کامل آن را ذکر کنید. )در سامانه قسمتی جداگانه براي این موارد به دانشجویان معرفی کنید بیشتر

 در نظر گرفته شده است.(

 معاینه فیزیکی براي پرستاران، نویسنده: دکتر فضل اله احمدي 

 بررسی وضعیت سالمت: نویسنده هادي کوشیار 

  

 آزمون های خود ارزيابی 

  بلی  خیر   اید؟خود آزمون در نظر گرفته. آیا براي درس 1

 ها را ذکر کنید. )اطالعات خود آزمونها متعاقباً اعالم می گردد (در صورت وجود تعداد و نوع خودآزمون 

 تاریخ آزمون نوع آزمون عنوان آزمون شماره

19/12/99 مجازي آنالین آزمون مربوط به بخش تئوري 1  

18/2/99 حضوري آسکی آزمون مربوط به بخش تئوري 2  

 

 هاي دانشجويانتكاليف و پروژه 

 *نوع محتوا
 مشخصات شامل عنوان و مؤلفین/

 کنندگانتهیه
 توضیحات

آماده بودن فایل 

 ** برای بارگذاری

با فرمت  فیلم آموزشی

SCORM  وMP4 

فیلم آموزشی ضبط شده با فرمت  5

SCORM  تهیه شده توسط مدرسین 

 هر جلسه به تناسب موضوع آن، یک یا دو 

 فیلم آموزشی ضبط شده با فرمت

SCORM .ارائه می شود 

 

    



 توجه به نیاز کالس و بر طبق گروه )اطالعات مربوط به تکالیف و پروژه درسی با  طول ترم فیتکال

 بندي دانشجویان در طول ترم  اعالم می گردد (

 

 پروژه درسی 

 خیر  بلی   اید؟. آیا براي درس خود پروژه پایان ترم / میان ترم در نظر گرفته1

اخذ شرح حال کامل  از بیمار انجام عملی   در صورت پاسخ مثبت شرح مختصر و هدف از ارائه آن را بنویسید: 

 بستری در بخش طبق اصول صحیح و ارائه به مدرس

 

 ارزشيابي دانشجويان 

بارم  موارد ارزشیابی

 نمره

 8 )بصورت آنالین تستی، کوتاه پاسخ و تشریحی ( تئوریآزمون 

 9 ( آسکی)بصورت  عملیآزمون 

 -- شرکت فعال در کالس و حضور و غیاب

 3 )مثل پروژه، کوئیز و ...( و سایر فعالیت ها تکالیف

 
 

 مقررات 

  01: حداقل نمره قبولي                                       

   --:    تعداد دفعات مجاز غيبت در كالس

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ دادن 

 دانشجویان

مهلت فیدبک دادن 

 مدرس

هدف از ارائه 

 تکلیف

اخذ شرح حال کامل  از بیمار بستری در   

 بخش طبق اصول صحیح و ارائه به مدرس
8/2/99  11/2/99   



 
 بررسی وضعیت سالمت درس زمانبندي جدول

 تاريخ ارائه
ساعت 

 ارائه

 موضوع جلسه
 مدرس

نحوه 

 ارائه

سه شنبه 

01/00/99 

01-01 

 و اصول کلی در بررسی فیزیکی بیمار صول گرفتن شرح حال از بیمارا

 سرکار خانم الهی

مجازی  تئوری

 آفالین

سه شنبه 

10/00/99 

01-01 

سالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش،  تیوض ع یبررس 

 يغدد لنفاو ،ینیدهان، حلق، ب

مجازی  تئوری سرکار خانم الهی

 آفالین

سه شنبه 

12/00/99 

01-01 

مجازی  تئوری سرکار خانم الهی بررسی وضعیت سالمت قفسه سینه، ریه و قلب

 آفالین

مجازی  تئوری سرکار خانم الهی دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت  01-01 5/01/99سه شنبه 

 آفالین

سه شنبه 

01/01/99 

01-01 

-یدس  تگاه عض  الن ،یو نخاع يس  المت اعص  اب مرکز تیوض  ع یبررس  

 یحرکت

مجازی  تئوری سرکار خانم الهی

 آفالین

 09/01/99سه شنبه

11-21امتحان تئوري ساعت   

 00/1/0111شنبه

01-2 

سالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش،  تیوضع یبررس

يغدد لنفاو ،ینیدهان، حلق، ب  
 جناب آقای اکبری

 1گروه  -عملی

دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت   2گروه  -عملی سرکار خانم الهی 

01-01 

سالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش،  تیوضع یبررس

يغدد لنفاو ،ینیدهان، حلق، ب  
 جناب آقای اکبری

 2گروه  -عملی

دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت   5گروه  -عملی سرکار خانم الهی 

01-01 

سالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش،  تیوضع یبررس

يغدد لنفاو ،ینیدهان، حلق، ب  
 جناب آقای اکبری

 9گروه  -عملی

دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت   6گروه  -عملی سرکار خانم الهی 

 12/2/1411یکشنبه
01-2 

دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت   
 جناب آقای اکبری

 9گروه -عملی



سالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش،  تیوضع یبررس

يغدد لنفاو ،ینیدهان، حلق، ب  

 6گروه  -عملی سرکار خانم الهی

01-01 

دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت   
 جناب آقای اکبری

 2گروه  -عملی

سالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش،  تیوضع یبررس

يغدد لنفاو ،ینیدهان، حلق، ب  

 5گروه  -عملی سرکار خانم الهی

01-01 

دستگاه گوارش و شکمبررسی وضعیت سالمت   
 جناب آقای اکبری

 1گروه  -عملی

سالمت پوست و ضمائم آن، سر و گردن، چشم، گوش،  تیوضع یبررس

يغدد لنفاو ،ینیدهان، حلق، ب  

 2گروه  -عملی سرکار خانم الهی

 01/1/0111دوشنبه

01-2 

 بررسی وضعیت سالمت قفسه سینه، ریه و قلب
 جناب آقای اکبری

 2گروه  -عملی

-یدس  تگاه عض  الن ،یو نخاع يس  المت اعص  اب مرکز تیوض  ع یبررس  

 یحرکت

 5گروه  -عملی سرکار خانم الهی

01-01 

 سینه، ریه و قلببررسی وضعیت سالمت قفسه 
 جناب آقای اکبری

 9گروه  -عملی

-یدس  تگاه عض  الن ،یو نخاع يس  المت اعص  اب مرکز تیوض  ع یبررس  

 یحرکت

 6گروه  -عملی سرکار خانم الهی

01-01 

 بررسی وضعیت سالمت قفسه سینه، ریه و قلب
 جناب آقای اکبری

 1گروه  -عملی

-یدس  تگاه عض  الن ،یو نخاع يس  المت اعص  اب مرکز تیوض  ع یبررس  

 یحرکت

 2گروه  -عملی سرکار خانم الهی

چهههههه ههههههار 

 01/1/0111شنبه

01-2 

-یدستگاه عضالن ،یو نخاع يسالمت اعصاب مرکز تیوضع یبررس

یحرکت  
 جناب آقای اکبری

 1گروه  -عملی

 2گروه  -عملی سرکار خانم الهی بررسی وضعیت سالمت قفسه سینه، ریه و قلب

01-01 

-یدستگاه عضالن ،یو نخاع يسالمت اعصاب مرکز تیوضع یبررس

یحرکت  
 جناب آقای اکبری

 2گروه  -عملی

 5گروه  -عملی سرکار خانم الهی بررسی وضعیت سالمت قفسه سینه، ریه و قلب

01-01 
-یدستگاه عضالن ،یو نخاع يسالمت اعصاب مرکز تیوضع یبررس

یحرکت  
 جناب آقای اکبری

 9گروه  -عملی



 6گروه  -عملی سرکار خانم الهی وضعیت سالمت قفسه سینه، ریه و قلببررسی 

 02/1/0111شنبه 

00-2 

3و  2و  1امتحان عملی گروه  جناب آقای  

 اکبری

 

01-00 
6و 5و 4امتحان عملی گروه  سرکار خانم  

 الهی

 

 

 

 

 

 

 
1گروه  2گروه   3گروه   4گروه   5گروه   6گروه    

جمال حسن  سید علی هاشمی نسب

 پور

 یاسمین تقی زاده فاطمه دهقانی طناز کرمی محمد نظري

علی مهدي  سید علیرضا دهقانیان

 پور

 فاطمه دوست فاطمه مریم کرمی راضیه مردانی عباس عباسی

رضا  محمد جواد علی دادي

 کشاورزیان 

 مرضیه گنجی پور زهرا پاینده جو فاطمه مغانلو محمدرضا متین

محمد صادق ماهریان     عباسی محمد   نگین رئیسی فریبا خزائی حدیث دهقانی مجتبی افراسیابی 

حمیدرضا  مهران افسرپناه

 حسین پور

 الهه تقی زاده ندا معبودیان یاسمن طلوع امیرعلی بزرگی

محمد  عرفان شریفی

 مسعودي 

 سهیال طیب مهرسا کریمی مریم کابلی مهدي جعفري 

بذرافکنمینا  علی مختاري  مهدي نجاري  مهدي جهاد  عاطفه قدري زهره قلیج خانی 

      

 

 


