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  جامع تدریس شرح درس
Course  plan 

  ١٣٩٠-٩١اول  :نیمسال     فوریت ھا ٢ترم  :فراگیران   نشانھ شناسی و معاینات بدنی :عنوان درس 
  عملی  -نظری  :نوع واحد           ٢ :تعداد واحد مھدی بصیری مقدم                   :نام استاد 
  آناتومی و فیزیولوژی: پیشنیاز 

ی         ر این درس د :شرح درس  ای الزم جھت بررس دن، تکنیک ھ ای ب ف در سیستم ھ بھ دانشجویان عالئم و نشانھ ھای اختالالت مختل
  .سیستم ھای بدن و کسب اطالعات از مددجو آموزش داده می شود

بررسی سیستم ھای تکنیک ھای الزم جھت  عالئم و نشانھ ھای اختالالت مختلف در سیستم ھای بدن ،با  یانآشنایی دانشجو :ھدف کلی 
  بدن و کسب اطالعات از مددجو

  :انتظار می رود در پایان این ترم تحصیلی از دانشجویان    :اھداف ویژه 
 چگونگی برقراری ارتباط با مددجو را شرح دھد 
  ساختار و اھداف شرح حال را توضیح دھد 
 وسایل مورد نیاز معاینات بدنی و کاربرد آنھا را بیان کند 
 ھ را توضیح دھدارزیابی صحن 
 ارزیابی اولیھ را توضیح دھد 
 ارزیابی سریع بیمار ترومائی را شرح دھد 
  شرح حالSAMPLE را توضیح دھد 
  را بیان کندارزیابی مداوم اھمیت 
 روش ھای اصلی در معاینھ بالینی را بیان کند. 
 روش ھای کمک کننده بھ آرامش مددجو در حین لمس را بکار ببندد. 
  کھ در دق تولید می شوند را توضیح دھیدصداھایی انواع  . 
 ضایعات پوستی را با ذکر مثال توضیح دھد. 
 Blanch test را بدرستی انجام دھد . 
 لمس جمجمھ را بصورت عملی بدرستی انجام دھد . 
 دت بینایی را با استفاده از چارت اسنلن بدرستی تعیین کندح  . 
 درستی تعیین کند ان بینایی را با استفاده از تست مقابل بدمی . 
 معاینھ حرکات چشم را بدرستی انجام دھد . 
  مسکوپ را بدرستی انجام دھدلاافتمعاینھ با . 
 فشار چشم را با کمک دست اندازه گیری کند. 
  معاینھ با اتو سکپ را بدرستی انجام دھد . 
  دت شنوایی را بدرستی انجام دھدحآزمایشات جامع. 
 ین کندحساسیت سینوسھا را بدرستی تعی . 
 محل ھای گره ھای لنفاوی را نشان دھد . 
 روش ھای معاینھ تیروئید را توضیح دھد . 
 تشخیص دھد درصد خطا ١٠با  صداھای طبیعی و غیر طبیعی تنفسی را بر روی موالژ  . 
 تشخیص دھد درصد خطا ١٠با غیر طبیعی بر روی موالژ را ازطبیعی  قلبی صداھای  . 
 جام دھدمعاینھ شکم را بدرستی ان . 
 قدرت عضالنی را بدرستی تعیین کند  . 
 معاینھ استخوان ھا را بدرستی انجام دھد  . 
 معاینھ مفاصل را بدرستی انجام دھد . 
 معاینھ اعصاب جمجمھ ای را بدرستی انجام دھد. 
  معیار کمای گالسکو را توضیح دھد 
 روش ھای معاینھ مخچھ ای را توضیح دھد 
 وضیح دھدمعاینھ سیستم اتونوم را ت 
 معاینھ فیزیکی بزرگساالن را با کودکان مقایسھ کند 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  



 ٢

  
  طراحی پیشگام تدریس

   ١٣٩٠-٩١اول  :مسال نی  فوریت ھا ٢ترم  :گروه فراگیر   نشانھ شناسی و معاینات بالینی :عنوان درس 
  عملی  -نظری  :ع واحد نو             ٢  :تعداد واحد مھدی بصیری مقدم                   :نام استاد 
  کالس،پراتیک:مکان ارائھ    ٢٠-١٨ نبھ ھا ساعتش دو :ان ارائھ زم               آناتومي فیزیولوژي :پیشنیاز 

  اھداف  جلسا ت  موضوع  تاریخ  جلسھ

١  

تعیین رفتار ورودی   -معارفھ   
نشانھ شناسی و اھمیت   -

  معاینات بدنی  

 باط مناسب برقرار کند با استاد و سایر ھمکالسی ھا ارت.  
  یادگیری شرکت نماید –در فرآیند یا د دھی 
  نشانھ شناسی و معاینات بدنی  را شرح دھد اھمیت.  

٢  

  

ساختار و  –ارتباط با مددجو 
تکنیک  –اھداف شرح حال 

  ھای معاینھ
  ارزشیابی تشخیصی

 چگونگی ارتباط با مددجو در موقعیت ھای فوری را توضیح دھد 
 داف شرح حال را بیان کندساختار و اھ 
  اصلی در معاینھ بالینی را بیان کندھای روش. 
 چگونگی انجام انواع لمس را توضیح دھد 
  بھ آرامش مددجو را توضیح دھد كنندهروش ھای کمک. 
 انواع صداھایی کھ در دق تولید می شود را توضیح دھد .  

٣  

  

وسایل مورد نیاز معاینات 
  بررسی پوست -  بالینی

 

 مورد نیاز معاینات بالینی را بیان کند  وسایل 
 کاربرد وسایل را شرح دھد 
 ھدانواع ضایعات پوستی را با ذکر مثال توضیح د 
 دنواحی بررسی ادم را نام ببر . 
 ھدرا توضیح دترمینال  موھای 
 دموھای ویلوس را شرح دھ . 
 د ر طبیعی در بررسی ناخن را شرح دھیافتھ ھای غی  

۴  

  

   یبررسی چشم و بینای

 اری را تعریف کنیدسعیوب انک  . 
 یافتھ ھای غیر طبیعی در بررسی مردمک ھا را بیان کند . 
  یافتھ ھای غیر طبیعی در بررسی پلک ھا را بیان کند. 
  ی تان را    دتحبررس مارش انگش تفاده از روش ش ا اس ایی ب بین
 . دضیح دھتو
 د قابل را توضیح دھبینایی با استفاده از تست م بررسي میدان. 
 طریقھ انجام تست ھای تشخیصی استرابیسم را توضیح دھد 
 نکات قابل بررسی در معاینھ با افتالموسکوپ را بیان کند  

۵  

  

  گوش ھا و شنوایی

 دقسمت ھای مختلف گوش را بیان کن . 
 دو شنیدن صدا را شرح دھ فرایند انتقال . 
 دپ را بیان کنوسکن معاینھ با اتویافتھ ھای غیر طبیعی در حی 
 د دت شنوایی را توضیح دھحایشات آزم.   

۶  

  

  بینی ، سینوس ھا،دھان
  گردن

 ارزشیابی تکوینی

 موارد غیر طبیعی در لمس بینی را بیان کند . 
  روش بررسی حساسیت سینوسھا را شرح دھد . 
 روش بررسی سینوس ھا را با استفاده از چراغ قوه را توضیح دھد  
 موارد غیر طبیعی دھان را بیان کند. 
 بررسی عضالت گردن را توضیح دھد روش . 
 روش معاینھ تیروئید را شرح دھد  .  

٧  

  

 قفسھ سینھ

 شکلھای مختلف قفسھ سینھ را توضیح دھد. 
 صداھای تنفسی را توضیح دھد . 
 فرمیتوس تماسی را شرح دھد. 
 روش بررسی دامنھ نوسان را توضیح دھد. 
 ای  دق صداھای تولید شده در مت ھ ھ سینھ     قس ف قفس ان  ر مختل ا بی
  .دکن



 ٣

٨  

  

  و سیستم عروقی قلب

  صداھای قلبی را توضیح دھد. 
  سوفل ھای قلبی را شرح دھد. 
 کانون ھای قلبی را نام ببرد. 
 معاینھ ورورید ژگولر را شرح دھد. 
 محل لمس نبض ھای محیطی را نام ببرد.  

٩  

  

 سیستم اسکلتی عضالنی -شکم

 روش معاینھ طرح شکم را شرح دھد. 
 روش لمس کبد را توضیح دھد  . 
 طحال را توضیح دھد  روش لمس. 
  روش لمس کلیھ را توضیح دھد. 
  روش لمس مثانھ را توضیح دھد. 
 تعیین قدرت عضالنی را توضیح دھد.  

١٠  

  

وضعیت  –اعصاب جمجھ ای 
 –معاینھ رفلکسی  - عقالنی

  معاینھ مخچھ ای -سیستم اتونوم

 معیار کمای گالسکو را توضیح دھد. 
 بررسی وضعیت عقلی را شرح دھد. 
 معاینھ اعصاب جمجمھ ای را شرح دھد 
 معاینات رفلکسی را توضیح دھد. 
 معاینھ سیستم اتونوم را توضیح دھد. 
 روش معاینھ مخچھ ای را شرح دھد  

١١  

  

ارزیابی  -ارزیابی صحنھ 
  اولیھ 

 نکاتی را کھ در ارزیابی صحنھ بایستی دقت شود را بیان کند 
 مھم در برداشت کلی را بیان کند فاکتورھای 
 AVPU  را شرح دھد 
 ABC در ارزیابی اولیھ را توضیح دھد 
  نکات مھم در انتقال بیمار را بیان کند  

١٢  

ارزیابی سریع بیمار ترومائی   
 – SAMPLEشرح حال  –

معاینھ فیزیکی  -ارزیابی مداوم
  کودکان

 DCAP BATLS را توضیح دھد 
 OPQRST  در شرح حالSAMPLE را شرح دھد 
 اھمیت ارزیابی مداوم را بیان کند 
 معاینھ فیزیکی کودکان را با بزرگساالن مقایسھ کند  

    ارزشیابی تراکمی    

١  

  

  آشنائی با محیط پراتیک
 آشنائی با وسایل معاینھ

 )عملي(

 استفاده از موالژھا را بدرستی انجام دھد 
  کپ ، اسپک  ( طریقھ استفاده از وسایل ی  اتوسکپ ، افتالوس واوم بین
 را نشان دھد.....) و
    ایل رفتن وس ازون و     (محل قرار گ ار سنج دیاپ ی ، فش را ....)گوش

  نشان دھد

٢  

  

  روش ھای اصلی
  معاینھ فیزیکی

معاینھ چشم  - معاینھ پوست
  )عملي(

 قسمت ھای مختلف بدن را بدرستی انجام دھد  دق. 
  انواع لمس ھا را بدرستی انجام دھد. 
 Blanch testتی انجام دھد را بدرس. 
  روش معاینھ پوست را بدرستی انجام دھد. 
 دت بینایی را با استفاده از چارت اسنلن تعیین کندح. 
 میدان بینایی را با استفاده از تست تقابل تعیین کند 
 معاینھ با افتالمسکوپ را بدرستی انجام دھد  

٣  

  

  گوش ھا  -ادامھ معاینھ چشم 
  )عملي( 

 بدرستی انجام دھد  رفلکس مستقیم و مشترک را. 
 بررسی حرکات چشم  را بدرستی انجام دھد. 
 استرابیسم را بدرستی انجام دھد .تست ھای تشخیص. 
  فشار چشم را با کمک دست ھا اندازه گیری کند 
  قسمت ھای مختلف گوش را بیان کنید. 
 معاینھ پرده صماخ با استفاده از اتو اسکپ را بدرستی انجام دھد. 
  حدت شنوایی را بطرز صحیح انجام دھدآزمایشات جامع  



 ٤

۴  

  

  بینی ، سینوس ھا،دھان
  گردن

  )عملي(

  لمس بینی را بدرستی انجام دھد. 
 اسپکلوم بینی را بدرستی انجام دھد  با معاینھ. 
  دق سینوس ھا را از نظر حساسیت بدرستی انجام دھد. 
  معاینھ دھان را بدرستی انجام دھد. 
 انجام دھد معاینھ عضالت گردن را بدرستی  

۵  

  

 )عملي( قفسھ سینھ

  صداھای طبیعی و غیر طبیعی تنفسی را تشخیص دھد. 
 را بدرستی انجام دھد  فرمیتوس تماسي.. 
  دامنھ نوسان را بدرستی انجام دھد.. 
  قفسھ سینھ  را را بدرستی انجام دھد دق.  

۶  

  

  )عملي(قلب و سیستم عروقی

 کانون ھای قلبی را روی موالژ نشان دھد. 
 درصد خطا تشخیص دھد ١٠داھای طبیعی و غیر طبیعی را با ص. 
 معاینھ ورورید ژگولر را بدرستی انجام دھد 
 محل لمس نبض ھای محیطی را بر روی موالژ نشان دھد  

٧  

  

  )عملي(شکم

 لمس کبد را بدرستی انجام دھد. 
 لمس طحال را بدرستی انجام دھد. 
 لمس کلیھ ھا را بدرستی انجام دھد. 
  وال ر روی م ی در  ب ر طبیع داھای غی ی را از ص داھای طبیع ژ ص

  ھنگام سمع شکم تشخیص دھد

٨  

  

  )عملي( سیستم عصبی

 معاینات رفلکس را بدرستی انجام دھد 
 معاینات اعصاب مخچھ ای را بدرستی انجام دھد 
 روش ھای معاینھ مخچھ ای را بدرستی انجام دھد  

  

  

  بی تراکمیاارزشی

  

  
  ش و پاسخپرسسخنرانی و    :روش تدریس 

  پیش سازمان دھنده  :الگوی تدریس 
  :وظایف و تکالیف دانشجو 

  دانشجو می بایست رأس ساعت و بطور منظم در کالس درس حضور یابد . 
  دانشجو می بایست با مطالعھ منابع معرفی شده و با آمادگی قبلی در کالس حاضر شده و در مباحث درسی شرکت

 .فعال داشتھ باشد 
 بھمن  ٢٢خرداد یا  ١۵یک شرح کامل از یکی از بیماران بستری در بیمارستان ھای بایست  ھر دانشجویی می

 .تدوین کند
  :ارزشیابی 

                نمره ١%         ۵حضور بھ موقع در کالس و شرکت منظم در کلیھ کالس ھا  
 نمره ١%         ۵                                                                   ارزشیابی تکوینی  
 نمره ٢%         ١٠                                                                           شرح حال  
 نمره ١٢%         ۶٠                                                      )تئوری(ارزشیابی تراکمی 
 نمره ۴%          ٢٠                                            )           عملی(ارزشیابی تراکمی 

  : اصلیمنابع 
      

 ٢٠٠٧معاینات بالینی و روش ھای گرفتن شرح حال بار بارابیتیز ."لین اس بیکلی ،پیتر ج اسزیالژی" 
  اورژانس ھای طبی پیش بیمارستانی میانی . "بلد سو جرایان ، پورتر رابرت ، جری ریچارد" 

  :منابعایر س
  بشري :مترجمین فخرموحدي و ھمكاران چاپ اول ، تھران . پرستاري بررسي وضعیت سالمت . ژانت ر وبر

١٣٨٣ 
  ١٣٨١انتشارات رفیع :چاپ اول تھران. بررسي و معاینات بالیني براي پرستاران . سادات سام پور ش، ورعي ش 
  نشر و تبلیغ بشري :ھادي كوشیار چاپ دوم ،تھرانترجمھ . بررسي وضعیت سالمت . كوزیر باربارا و ھمكاران

١٣٨١ 
 


