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  دانشکده پرستاری و مامایی

 طرح جامع تدریس
  (Course Plan)  

  بررسی وضعیت سالمت درس :عنوان 

  پرستاريکارشناسی  3دانشجویان ترم  : انگروه فراگیر      فیزیولوژيپیشنیاز: 

            8-10شنبه   :برگزاري زمان و محل     عملی)واحد(5/0 نوع واحد: تعداد و 
  نیا حبیب شارعی : مدرس                          1394- 95 سال تحصیلی دوم نیمسال:  نیمسال تحصیلی

...................................................................................................................................................................................... 

  هدف کلی درس:
هاي الزم در ارزیابی بدن از سر تا پا و کاربرد مهارتهاي مختلف هاي بررسی وضعیت سالمت دستگاهدانشجو با روششنایی آ

  .مددجو/ بیمار
     اهداف ویژه:

  قادر باشد: درس نیا انیدانشجو در پا رودمیانتظار 

 با چگونگی برقراري ارتباط و انجام مصاحبه با مددجو آشنا شود. .1
 جهت انجام معاینه را بداند.آماده سازي محیط چگونگی  .2
 هاي مختلف بدن آشنا شود.معاینات دستگاهبا وسایل انجام  .3
 را انجام دهد.معاینه پوست و ضمائم آن  .4
 معاینه سر و گردن، چشم، گوش، دهان، حلق و بینی را انجام دهد. .5
 ها را انجام دهد.معاینه مجاري تنفسی و ریه .6
 را انجام دهد. نخاعیمعاینه اعصاب مرکزي و  .7
 د.را انجام ده شکم دستگاه گوارش و عاینه م .8
 را انجام دهد. محیطیمعاینه قلب و عروق  .9

 را انجام دهد. حرکتی – دستگاه عضالنی معاینه  .10
ارزیابی روانی(درجه هوشیاري و بصیرت، تکلم، ادراك و ...)، ارزیابی اجتماعی(بررسی سالمت خانواده، اشتغال، تحصیالت  .11

 را انجام دهد.و ...) و ارزیابی معنوي(اعتقادات و باورهاي مذهبی، فرهنگ و ...) 
معاینه فیزیکی جامع را براي یک بیمار بزرگسال بر اساس فرم مربوطه در بیمارستان انجام داده و به صورت مکتوب  .12

 گزارش نماید.

  دهنده، حل مساله. پیش سازمان الگوي تدریس:

  و نمایش عملی. ، شبیه سازيسخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی: روش تدریس     
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 وایت بورد و ماژیک، اسالید، فیلم آموزشی، مانکن، وسایل بیمارستانی. کمک آموزشی:وسایل      

 : یانف دانشجویوظا

 هاي عملی پرستاري در ساعت مقرر با لباس فرم تعیین شده. حضور فعال در کالس مهارت 

 .پیروي از مقررات مخصوص اتاق پراتیک 

 س تمرین.مرور پروسیجرهاي تدریس شده قبلی پیش از حضور در کال 

 هاي تمرین تحت نظارت مربی. هاي تدریس شده در ساعت اجراي پروسیجر 

 .انجام تکالیف آموزشی محوله 

 .شرکت در امتحان میان ترم و پایان ترم 

  
  رزشیابی دانشجویان:روش ا

  درصد                                                               شرح فعالیت                                                                                      
                                                                                    10    حضور مرتب و فعال% 

 25                                (گزارش معاینه فیزیکی جامع یک بیمار بزرگسال)  تکالیف عملی %                                                                             
                                                                                    65آزمون عملی پایان ترم                                         %                                                    

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

                            نمره)     20درصد(100جمع                                                                                                  
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 طراحی پیشگام تدریس  )) جدول( (

   بررسی وضعیت سالمت : عنوان درس 
                            1394- 95 دوم سال تحصیلی نیمسال نیمسال :  پرستاري         کارشناسی  3دانشجویان ترم  گروه فراگیر :

        عملی)واحد(5/0تعداد واحد :        8-10شنبه ساعت  روز برگزاري کالس  :نیا            حبیب شارعی نام استاد :
 

   اهداف  جلسات    موضوع    جلسه
تبیین  _ارزشیابی آغازین   _معارفه    اول

  تعیین اهداف _جایابی  _نیازها  اطمینان از داشتن پیش -برقراري ارتباط    انتظارات

    دوم
  برقراري ارتباط

  آماده سازي محیط
  

 

 

 

 

  

  

  در پایان هر جلسه از فراگیران انتظار می رود که: اهداف  ویژه:
 با چگونگی برقراري ارتباط و انجام مصاحبه با مددجو آشنا شود. .1
 جهت انجام معاینه را بداند.آماده سازي محیط چگونگی  .2
 هاي مختلف بدن آشنا شود.با وسایل انجام معاینات دستگاه .3
اخذ مشخصات فردي، بررسی شکایت اصلی، بیماري با چگونگی  .4

هاي قبلی و ها، تاریخچه بیماريفعلی، مصرف داروها، حساسیت
 آشنا شود. تاریخچه شخصی و اجتماعی

  

    سوم

  معاینه پوست
  چشم معاینه
 ENT معاینه

  

 

 

 

 

  

 وضعیت عمومی بدن مددجو را ارزیابی کند. .1
 را انجام دهد. ، مو و ناخنپوست معاینه .2
 هاو دندان بینی ،معاینه سر و گردن، چشم، گوش، دهان، حلق .3

 را انجام دهد.

  

  چهارم
  
  
  
  
  

  
  هامجاري تنفسی و ریه

  هاپستان
  محیطیقلب و عروق 

 

 

 

  

 ها را انجام دهد.معاینه مجاري تنفسی و ریه .1
 هاي مددجو را مورد بررسی قرار دهد.وضعیت پستان .2
 دهد.محیطی را انجام معاینه قلب و عروق  .3

 
  
  

  دستگاه تناسلی    پنجم
   شکم دستگاه گوارش و 

 چگونگی معاینه دستگاه تناسلی را بداند. .1 
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   اهداف  جلسات    موضوع    جلسه
  را انجام دهد. شکم دستگاه گوارش و عاینه م .2  

  سیستم ادراري    ششم
  حرکتی – دستگاه عضالنی 

 
 سیستم ادراري را انجام دهد.معاینه  .1
 را انجام دهد. حرکتی – معاینه دستگاه عضالنی  .2

  

  نخاعیاعصاب مرکزي و     هفتم
  سیستم آندوکرین

 .نخاعی را انجام دهدمعاینه اعصاب مرکزي و  .1 
  سیستم آندوکرین مددجو را مورد بررسی قرار دهد. .2

    هشتم 
  ارزیابی روانی

  ارزیابی اجتماعی
  ارزیابی معنوي

 

و بصیرت، تکلم، ادراك و ...)،  هوشیاري ارزیابی روانی(درجه .1
ارزیابی اجتماعی(بررسی سالمت خانواده، اشتغال، تحصیالت و 
...) و ارزیابی معنوي(اعتقادات و باورهاي مذهبی، فرهنگ و ...) 

 را انجام دهد.

  

  تعیین پیشرفت تحصیلی فراگیران   ارزشیابی تراکمی    نهم

 
  منابع پیشنهادي جهت مطالعه:

رضا شرکا، سارا رزاقی، آیدین گرفتن شرح حال باربارابیتز. ترجمه مهدي منتظري، رامین رفیعی، علی معاینه بالینی و .1
  1390صراطی نوري. انتشارات نسل فردا. چاپ دوم.

 .1388. اندیشه رفیع. انتشارات شکوه ورعی، شیواسادات بصام پور. بررسی و معاینات بالینی براي پرستاران .2
  

  ت بهداشتمنابع معرفی شده از سوي وزار

  

  

  

 
  


