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  داخلی ي جراحی :گريٌ آمًزشی                      بريجردپرستبری   :داوشکذٌ

 97-87 ديمویمسبل : تحصیلی ویمسبل تحصیلی ي سبل          پرستبری اسیکبرشه :تحصیلی یرشتٍي مقطع 

  ٍ ػولی ًظزی :دوًع ياح                   1 :تعذاد ياحذ          ثزرسی ٍضؼیت سالهت :وبم ياحذ درسی

 10-12 :سبػت ضٌجِ،: رٍس: مبن برگساری کالسز             فیشیَلَصی :یش ویبزپ

دکتز فبعوِ  :مسئًل درس   38 :تعذاد داوشجًیبن             106کالس   :مکبن برگساری

گَدرسی 

 دکتز فبعوِ گَدرسی (:ثِ تزتیت حزٍف الفجب) اسبتیذ

 12-13، سبػت ای ّفتِّوِ رٍسُ :سبعبت مشبيرٌ بب داوشجً

 (لطفب شرح دَیذ) :شرح ديرٌ

رٍضْبی ثزرسی ٍضؼیت سالهت سیستوْبی هختلف ثذى اس سز تب پب ٍ کبرثزد هْبرت ّبی السم در  ثب آضٌبیی داًطجَ

  .ثؼٌَاى هزحلِ اٍل فزایٌذ پزستبری ثیوبر/ارسیبثی هذدجَ

 

 (لطفب شرح دَیذ): َذف کلی

ُ ثب کست تبریخچِ سالهتی ٍ رٍضْبی هختلف هؼبیٌِ فیشیکی دستگبُ ّبی ثذى چگًَگی اًجبم هصبحتدر ایي درس 

ضوي آًکِ در اًجبم ثزرسی . آهَسش دادُ هی ضَد تب داًطجَ ثتَاًذ ثیي حبالت سالهتی ٍ ثیوبری توبیش لبئل ضَد

  . .تَجِ ثِ تفبٍت ّبی سٌی را هَرد تَجِ لزار دّذ

 

( طٍ َب ي سطًح مختلف بىًیسیذاَذاف را بب تًجٍ بٍ حی):بیىببیىیاَذاف 

 :اًتظبر هی رٍد داًطجَ پس اس پبیبى تزم لبدر ثبضذ

 ..فبکتَرّبی هَثز در ثزلزاری ارتجبط ثب هذدجَ را در ٍاحذ ػولی ًوبیص دّذ( 1

 .را ضزح دّذ هذدجَ/ضزایظ ثزلزای یک هصبحجِ هٌبست جْت اخذ تبریخچِ سالهتی اس ثیوبر( 2

 .هذدجَ را ثب رػبیت هزاحل دلیك ٍ ًکبت حبئش اّویت ثِ ًحَ هغلَثی اًجبم دّذ/ثیوبراخذ تبریخچِ سالهتی اس ( 3

ٍ در ٍاحذ ػولی هَارد را  ضزح دّذ را هذدجَ/ثزلزاری هحیظ هٌبست ثزای اخذ تبریخچِ سالهتی اس ثیوبرضزایظ ( 4

 .ثِ ًحَ هغلَة ًوبیص دّذ

 .م ثذى را ثطٌبسذٍسبیل ٍ دستگبُ ّبی هٌبست جْت اًجبم هؼبیٌِ ّز سیست( 5

ٍسبیل ٍ دستگبُ ّبی صحیح را اًتخبة ًوَدُ ٍ ثِ ًحَ هغلَة آًْب را ػوال  در هؼبیٌِ ّز یک اس سیستوْبی ثذى(6

 .ثِ کبر گیزد

را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت اصَل  پَست ٍ ضوبئن هؼبیٌِ سیستن( 7

 .اًجبم دّذػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة 

را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت اصَل ػلوی ثِ ًحَ  سز ٍ گزدىهؼبیٌِ ( 8

 .دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ
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را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت اصَل ػلوی ثِ  چطن ٍ گَشهؼبیٌِ ( 9

 .م دّذًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجب

را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت اصَل  دّبى، حلك ٍ ثیٌیهؼبیٌِ ( 10

 .ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ

را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت اصَل ػلوی ثِ ایوٌی هؼبیٌِ سیستن ( 11

 .ٍة اًجبم دّذًحَ دلیك ٍ هغل

را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب  هجبری تٌفسی ٍ ریِ ّب هؼبیٌِ سیستن( 12

 .رػبیت اصَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ

 را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت للت ٍ ػزٍق هحیغی هؼبیٌِ سیستن( 13

 .اصَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ

را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب  (هغش ٍ ًخبع)ػصجی هزکشی  هؼبیٌِ سیستن( 14

 .رػبیت اصَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ

دُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت اصَل را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبُگَارش ٍ ضکن هؼبیٌِ سیستن ( 15

 .ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ

را ثب ثکبرگیزی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب رػبیت اسکلتی -ػضالًیهؼبیٌِ سیستن ( 16

 .اصَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ

ی هْبرت ّبی چْبرگبًِ هطبّذُ، لوس، سوغ ٍ دق ثب را ثب ثکبرگیز پستبى ٍ دستگبُ تٌبسلی هؼبیٌِ سیستن( 1

 .رػبیت اصَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ

. ثب رػبیت اصَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ هذدجَ را/ارسیبثی ٍضؼیت ضٌبختی ٍ رٍاًی ثیوبر( 18

. صَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذهذدجَ را ثب رػبیت ا/ارسیبثی ٍضؼیت اجتوبػی ثیوبر( 19

. هذدجَ را ثب رػبیت اصَل ػلوی ثِ ًحَ دلیك ٍ هغلَة اًجبم دّذ/ارسیبثی ٍضؼیت هؼٌَی ثیوبر( 20

 

: َبی تذریسشیًٌ

* پزسص ٍ پبسخ*  سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ*     سخٌزاًی

 *(TBL)ثتٌی ثز تینیبدگیزی م * (PBL)یبدگیزی هجتٌی ثز حل هسئلِ* ثحث گزٍّی

 ----------------- (لغفبً ًبم ثجزیذ) سبیز هَارد

 
 

( لطفب شرح دَیذ) :يظبیف ي تکبلیف داوشجً

 .ی جلسبت کالسمحضَر ثِ هَلغ در توب .1

 .هطبرکت فؼبل در هجبحث کالسیٍ ٍرٍد ثِ کالس ثب هغبلؼِ لجلی در خصَظ هَضَع ثحث کالسی  .2

 .(در صَرت ػذم ارائِ ًوزُ ًْبیی اػالم ًخَاّذ ضذ)اتوبم تزم  ارائِ تکبلیف خَاستِ ضذُ تب لجل اس .3

در صَرت ػذم رػبیت عجك هصَثبت ضَرای آهَسضی )ػذم استفبدُ اس گَضی تلفي ّوزاُ در کالس  .4

. (داًطکذُ ثب داًطجَی خبعی ثزخَرد خَاّذ ضذ
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:   يسبیل کمک آمًزشی

*  پزٍصکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت*         ٍایت ثزد

 -------------- (لغفبً ًبم ثجزیذ)  ایز هَاردس

 

 (از ومرٌ کل) :درصذ ومرٌوحًٌ ارزشیببی ي 

     ًوزُ درصذ 10اًجبم تکبلیف     ًوزُ   درصذ 80 آسهَى پبیبى تزم

درصذ ًوزُ  5کَئیشّب                  ًوزُ درصذ 5ضزکت فؼبل در کالس 

 

وًع آزمًن 

  غلظ -صحیح     جَر کزدًی         * ایچٌذگشیٌِ    *  پبسخ کَتبُ   *  تطزیحی

اهتحبى ػولی ثزای ثخص ػولی ٍاحذ  (لغفب ًبم ثجزیذ) سبیز هَارد

  

: (لطفب وبم ببریذ): مىببع پیشىُبدی برای مطبلعٍ

-Fuller J, Schaller AJ. Health assessment: A nursing approach (last edition). 

Philadelphia: Lippincott.  

-Leasia MS, Monahan Fd. A practical guide ti health assessment (last edition). 

Philadelphia:W.B.Saunders 

-Potter PA, Weilitz PB.  Pocket guide to health assessment (last edition). St.Luis: 

Mosby. 
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ی درسارائٍ کلیبت  جذيل َفتگی  

استبد مربًط عىًان مطبلب یخ تبرجلسٍ 

 هؼزفی ٍ ارائِ عزح درس- 13/11/1397 1

ثزرسی ٍ ضٌبخت  ارسیبثی  ّذف اس-

هذدجَ /ثیوبر

ضزایظ ثزلزاری ارتجبط هغلَة ثب -

 هذدجَ/ثیوبر

گَدرسی فبعوِ دکتز 

 اخذ تبریخچِ سالهتی- 20/11/1397 2

ارسیبثی ٍ ثزرسی ٍضؼیت رٍاًی، اجتوبػی ٍ -

 دجَهذ/ثیوبرهؼٌَی 

ًحَُ هکتَة سبسی یبفتِ ّب -

گَدرسی  فبعوِ دکتز

هؼبیٌِ سیستن ارائِ تئَری ٍ توزیي ػولی  27/11/1397 3

 پَست 

گَدرسی  فبعوِ دکتز

هؼبیٌِ سز ٍ  ارائِ تئَری ٍ توزیي ػولی 4/12/1396 4

 گزدى، غذد لٌفبٍی

گَدرسی فبعوِ دکتز 

ضن ٍ هؼبیٌِ چ ارائِ تئَری ٍ توزیي ػولی 11/12/1397 5

  گَش، دّبى ٍ حلك ٍ ثیٌی

گَدرسی فبعوِ دکتز 

گَدرسی فبعوِ دکتز  ریِ ّب ٍ هجبری تٌفسیهؼبیٌِ ارائِ تئَری  18/12/1397 6

گَدرسی فبعوِ دکتز  توزیي ػولی هؼبیٌِ ریِ ّب ٍ هجبری تٌفسی 25/12/1397 7

ارائِ تئَری ٍ توزیي ػولی هؼبیٌِ سیستن  17/1/1398 8

 اسکلتی ػضالًی

گَدرسی  فبعوِ کتزد

گَدرسی  فبعوِ دکتز ارائِ تئَری هؼبیٌِ سیستن ػصجی هزکشی 24/1/1398 9

گَدرسی  فبعوِ دکتز هؼبیٌِ سیستن ػصجی هزکشی توزیي ػولی 31/1/1398 10

ارائِ تئَری ٍ توزیي ػولی هؼبیٌِ گَارش ٍ  7/2/1398 11

ضکن 

گَدرسی  فبعوِ دکتز

ریي ػولی هؼبیٌِ پستبى ٍ ارائِ تئَری ٍ تن 14/2/1398 12

صًیتبل 

گَدرسی  فبعوِ دکتز

گَدرسی  فبعوِ دکتزحضَر در جلسِ اهتحبى عجك ثزًبهِ اهتحبًبت  13

 


