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    پرستاری کارشناسی پیوسته مقطع و رشته ی تحصیلی:              پرستاری   گروه آموزشی:      بروجرد  دانشکده:

           1401 -0140اول/ نیمسال تحصیلی و سال تحصیلی:                کارشناسی پرستاری مقطع و رشته ی تحصیلی:       

                                            :پیش نیاز                      عملی/نظری  /1:دواح نوع /تعداد     مت بررسی وضعیت سال      واحد درسی:نام 

 سامانه مجازی نوید ان برگزاری:مک                               8-10  ساعت:       شنبه                   :   زمان برگزاری کالس

 کبری رشیدی  :داساتی                         کبری رشیدی مسئول درس:                                    تعداد دانشجویان:

 ...............................................................................................ساعات کال س درتاالر گفتگو نوید ............................................... :ساعات مشاوره با دانشجو

 

 شرح درس دوره: )لطفا شرح دهید(
وه مصاحبه ت ، نحدر این درس دانشجویان پرستاری مقطع کارشناسی با بررسی پرستاری و اهداف آن، روشهای جمع آوری اطالعا

لف در تم های مختنه سیسو اصول معاینه به معای و اصول برقراری ارتباط آشنا خواهند شد و پس از یادگیری نحوه بررسی  اندامها

های ه به تفاوتررسی توجبضمن آن که در انجام  های خود را ارائه خواهند نمود.بیماران در بالین خواهند پرداخت و گزارش بررسی

 گیرد.       نظر قرار می سنی مد

 هدف کلی: )لطفا شرح دهید(
زارش در گنوشتن  مار و گرفتن تاریخچه، اصول مصاحبه و برقراری ارتباط ، نحوهیادگیری بررسی بیهدف کلی این واحد درسی 

اهی و زمایشگآپرونده براساس الگوی مشکل گشایی و همچنین کسب مهارت در معاینات فیزیکی ، آشنایی با تست های تشخیص 

 رادیولوژیکی می باشد.

 

 لف بنویسید(اهداف بینابینی: )اهداف را با توجه به حیطه ها و سطوح مخت
امه را لی برنمنظورشکستن هدف کلی به اجزای تخصصی است که نسبت به اهداف کلی روشن تر و شفاف تر است و محورهای اص)

اری اهداف رفت ع هماننشان می دهد. اهداف بینابینی قابل تقسیم شدن به اجزای اختصاصی تر به نام اهداف ویژه است که در واق

 اند(

 قادر خواهند بود: درپایان, دانشجویان

 

 ند.حیح دهصبه سواالت در رابطه با اصول ارتباط با مددجویان و اصول مصاحبه در اخذ تاریخچه بهداشتی پاسخ  .1

 در مورد نحوه اخذ اطالعات ذهنی در سیستم های مختلف بدن بحث نمایند. .2

 اصول معاینه سیستم های مختلف را توضیح دهند. .3

 اسند.های معاینه فیزیکی را بشن تکنیک .4

 اشند.قادر به پاسخگویی به سواالت در رابطه با موارد طبیعی و غیرطبیعی در هریک از سیستم های بدن ب .5

 وسایل و ابزارهای مناسب برای معاینه هر سیستم را بشناسد. .6

 پاسخ مناسب دهند.مرتبط با یافته های معاینات رابطه با مباحث آزمایشگاه  به سواالت در .7

 نند :از دانشجویان شرکت کننده در درس انتظار می رود بتوا جلسات بالینیاز پایان  پس اهداف بخش عملی :
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 .ثبت نمایندبا بکارگیری اصول مصاحبه از مددجو تاریخچه بهداشتی اخذ و آن را  .8

و  سایلوا بکارگیری معاینه فیزیکی باز بیمار بدست آورند و با  را اطالعات ذهنیو ناخن  پوست و موسیستم  معاینهدر  .9

 موارد طبیعی و غیر طبیعی را تشخیص دهند.و مهارت های معاینه  ابزار های مناسب

 های ابزار و وسایل ریبکارگی با فیزیکی معاینه با و آورند بدست بیمار از را ذهنی اطالعات سر وگردن سیستم معاینه در .10

 .دهند تشخیص را یطبیع غیر و طبیعیو تکنیک های معاینه)مشاهد، لمس، سمع، دق(   موارد مناسب

 ویری وسایل با بکارگ معاینه فیزیکیاز بیمار بدست آورند و با  را اطالعات ذهنی تنفسی و قفسه سینهسیستم  معاینهدر  .11

 ص دهند.موارد طبیعی و غیر طبیعی را تشخیو تکنیک های معاینه)مشاهد، لمس، سمع، دق(   ابزار های مناسب

های  یل و ابزاررگیری وسامعاینه فیزیکی با بکااز بیمار بدست آورند و با  را ذهنی اطالعات قلب و عروقسیستم  معاینهدر  .12

 طبیعی و غیر طبیعی را تشخیص دهند.و تکنیک های معاینه)مشاهد، لمس، سمع، دق(  موارد  مناسب

بزار های ایل و وسا معاینه فیزیکی با بکارگیریاز بیمار بدست آورند و با  را اطالعات ذهنی اعصابسیستم  معاینهدر  .13

 موارد طبیعی و غیر طبیعی را تشخیص دهند.و تکنیک های معاینه)مشاهد، لمس، سمع، دق(   مناسب

ار سایل و ابزکارگیری وبمعاینه فیزیکی با از بیمار بدست آورند و با  را اطالعات ذهنی عضالنی اسکلتیسیستم  معاینهدر  .14

 .موارد طبیعی و غیر طبیعی را تشخیص دهند، دق(  و تکنیک های معاینه)مشاهد، لمس، سمع های مناسب

ر ایل و ابزاکارگیری وسبمعاینه فیزیکی با از بیمار بدست آورند و با  را اطالعات ذهنیادراری تناسلی سیستم  معاینهدر  .15

 .موارد طبیعی و غیر طبیعی را تشخیص دهندو تکنیک های معاینه)مشاهد، لمس، سمع، دق(   های مناسب

 ری وسایل وبا بکارگی معاینه فیزیکیاز بیمار بدست آورند و با  را اطالعات ذهنی شکم و لگنگوارش و سیستم  معاینهدر  .16

 ص دهند.موارد طبیعی و غیر طبیعی را تشخیو تکنیک های معاینه)مشاهد، لمس، سمع، دق(   ابزار های مناسب

 اساس روش فوق الذکر بنویسند.براساس الگوی مشکل گشایی مددجویان را بررسی کرده و گزارش را بر .17

 :تدریس هایشیوه
             محتوای الکترونیک صوتی و تصویری

  در تاالر گفتگوپاسخ  و و پرسش گروهی بحث

              قالب تکالیف مجازی در (PBL)مسئله حل بر مبتنی یادگیری

  در قالب تکالیف گروهی (TBL) تیم بر مبتنی یادگیری

 استفاده از محیط اسکای روم جهت آموزش همزمان الکترونیک  

 ( ببرید نام لطفاً) موارد سایر
 لب تاب، موبایل:  یوسائل آموزش

 گروهی و پرسش بحثو  تهیه شده توسط مدرس صوتی و تصویری یالکترونیک محتواهایا استفاده از بخش نظری بدر ارائه مطالب 

بر روی  همه اندامهای بدنمعاینات اموزشی  یها فیلممدرس  بخش عملیدر و  و دانشجویان مدرس بین پاسخ در تاالر گفتگو و

منزل انجام و تمرین خواهند  رگذاری می نماید و دانشجویان انها را دانلود و عمال درتهیه و در سامانه بامدل انسانی و غیر انسانی 

 چگونگی مصاحبه کردنتمرین دانشجو نتایج همچنین  هند شد.صورت داشتن مشکل جلسه تاالر گفتگو رفع اشکال خوا کرد و در
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نماید و رفع  در منزل را در قالب فیلم و یا عکس تهیه و برای مدرس ارسالو معاینه سیستمهای بدن را بر روی یک بیمار فرضی 

 اشکال شود.

  

 وظایف و تکالیف دانشجو:)لطفا شرح دهید(
 بودن در تاالرو فعال  وتاالر گفتگ در مدرس از قبل موقع به حضور 

 تکاليف در موعد مقرر ارسال 

  درسم برا ی رمنزل و تهيه نتيجه به شکل فيلم و یا عکس و ارسالد تمرین عملی به روش ایفای نقشارسال نتایج 

 در موعد تاریخ تکليف

  ع تدریس هر جلسهوضو مومطالعه ی جلسه ی قبل 

 تاالر گفتگو نظم کالس مجازی و  حفظو  رعایت شئونات دانشجویی 
 

   :آموزشی کمک وسایل
 لب تاب ،موبایل، اشنایی با کار در سامانه نوید

 --------------ببرید( نام لطفاً)  موارد سایر

 کل( نمره از: )نمره درصد و ارزشیابی نحوه

 ارزشيابی بخش نظری: -الف

 (درصد15) ام تکاليفو انج در هر جلسهس شده یدرتدر رابطه با موضوعات کالسی پاسخ به سواالت  -

 (درصد 5)  حضور بموقع و فعال در کالس – 

 درصد(15) امتحان ميان ترم -

 (درصد50 ) امتحان پایان ترم –

 ارزشيابی بخش عملی : -ب

   درصد 15 فرضی در منزل  Case یکدر شامل معاینه کلی سيستم ها  ارسال تکاليف  -

 تئوری آزمون شامل ترم پایان آزمون ارزشیابی(: ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 آزمون نوع

  غلط -صحیح                  کردنی جور              ایچندگزینه       کوتاه پاسخ   تشریحی                 

 منابع پیشنهادی برای مطالعه : )لطفا نام ببرید (:

 : فارسیمنابع 
 يرتيان،غ مهدی محمد دکتر ترجمه. حال شرح گرفتن های روش و بالينی معایناتسيال. . جی پيتر بيکلی،. اس لين -

 رفيع اندیشه انتشارات. تهران. رحمتيان مریم شکيب، آسيه

 بشری انتشارات.تهران (.چی چيت)کوشيار هادی مترجم .سالمت وضعيت بررسی .همکاران و کوزیر،باربارا -

 1391 سال نگر جامعه نشر انتشارات. همکاران و احمدی اله فضل دکتر ، پرستاران برای فيزیکی معاینه -

  1385سالمی نشر. همکاران و نصرآبادی بخت نيک عليرضا دکتر ترجمعه ،سالمت وضعيت بررسی. وبر ژانت -

 منابع انگليسی:
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-  

- bickley,lynns.  Bath guid to physicalexamination and history taking. (last edition). 

- Potter, Perry.F undamental of nursing / concept. Process and practice. Mosby. Co. 

(last edition). 

- Kozier/B. Fundamental Of nursing. (last edition). pearson. Co. 

- Jarvis,Carolyn.physical examination&health Assessment. (last edition).sanders.co 

- Ulrichs. Nursing Care planning Guide. (last edition). 

 

 

 ی درسجدول هفتگی کلیات  ارائه 

 جلسه تاریخ عنوان مطالب محتوای اموزشی مدرس

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

معرفی درس و ارائه طرح درس، آشنایی با اصول بررسی و 

برقراری ارتباط صحيح با مددجو و مراحل  اصول اجزای آن،

 مصاحبه

20/6/1400 1 

محتوای  يدیکبری رش

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

نيک ، آمادگی اوليه، انواع پوزیشن ها، تکاخذ تاریخچه بهداشتی

 های معاینه )مشاهده، لمس، سمع، دق(

 آشنایی با فرم مخصوص ثبت یافته ها

27/6/1400 2 

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

 3 3/7/1400 و ناخنو م –پوست آشنایی با نحوه بررسی وضعيت سيستم 

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

آشنایی با نحوه بررسی وضعيت سيستم سروگردن و غدد 

 لنفاوی، پستان

10/7/1400 4 

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

 –ينی ب –حلق  –گوش آشنایی با نحوه بررسی وضعيت سيستم 

 سينوسها -،گردنچشم

17/7/1400 5 

محتوای  رشيدی کبری

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

 6 24/7/1400 قلبی وعروقی آشنایی با نحوه بررسی وضعيت سيستم

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 7 1/8/1400 آشنایی با نحوه بررسی وضعيت سيستم تنفسی
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 اموزشی

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

 8 8/8/1400 ضعيت سيستم گوارش و شکمآشنایی با نحوه بررسی و

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

آشنایی با نحوه بررسی وضعيت سيستم اسکلتی عضالنی و 

 مفاصل

15/8/1400 9 

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

 10 22/8/1400 سيستم عصبیشنایی با نحوه بررسی وضعيت آ

محتوای  کبری رشيدی

لکترونيک، فيلم ا

 اموزشی

 11 29/8/1400 آشنایی با نحوه بررسی وضعیت سیستم ادراری و تناسلی

محتوای  کبری رشيدی

الکترونيک، فيلم 

 اموزشی

 12 6/9/1400 اموزش هایی جهت تقویت قسمت عملی دانشجویان


