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 22/6/96تاریخ بازنگری: 

 زیبامسئول درس: فریبا نصیری 

              بررسی وضعیت سالمتعنوان دوره:  

 گروه آموزشی: پرستاری داخلی و جراحی 

 مقطع تحصیلی: کارشناسی پرستاری

 داخلی و جراحی ̨ آناتومی و فیزیولوژی  ˛پیشنیاز: فن پرستاری 

 واحد عملی( /.5/. واحد تئوری5واحد )  1تعداد واحد: 

  ا توافق اساتید محترم مربوطهب :  اساتید زمان و  مکان مشاوره 

 دو گروه کالس  مدرسین         عنوان درس  و 

     واحد ( 1بررسی وضعیت سالمت  ) 

 سرکار خانم نصیری زیبا و سرکار خانم دکتر صالحی :ها کالس اساتید

 توصیف دوره:



مفهوم و معیار های سالمت می کوشد تا فراگیران را با  با نگاه به سالمت و بیماری  درس بررسی وضعیت سالمت 

در  سیستم های بدن  آشنا نموده و روش های مختلف معاینه فیزیکی را آموزش دهد تا دانشجو بتواند بین حاالت 

 توجه به تفاوت های سنی مد نظر قرار  گیرد .  ̨درانجام بررسی  با توجه به آنکهسالمت و بیماری تمایز قائل شود 

کت در پرسش و پاسخ در کالس  دستیابی به اهداف آموزشی را تسهیل و به یاد انجام تکالیف نوشتاری و مشار

 گیری بهتر دانشجو یان کمک می کند.

 اجزای برنامه درسی: 

 نحوه برقراری ارتباط و انجام مصاحبه  -

 کسب تاریخچه سالمتی و روش های مختلف معاینه  -

 یادگیری وسائل معاینات مختلف -

  SOAPIEعات حاصل از معاینه به روش نحوه گزارش نویسی و ثبت اطال -

 بررسی پوست و ضمائم-

 بررسی سروگردن

 بررسی قفسه سینه و ریه-

 بررسی قلب و عروق محیطی. -

 بررسی سیستم اعصاب  -

 بررسی شکم -

 مفاصل( ˛استخوان ها ˛بررسی سیستم حرکتی ) عضالت  -

 غربالگری -

  سیستم تناسلی و نحوه انجام خود  ̨̨تان توجه داشته باشید   مباحث بررسی پس "دانشجو یان عزیز لطفا

(  به طور مجزا   2آزمایی ها ) پستان و بیضه ها ( در مبحث بیماری های زنان و مردان ) داخلی جراحی 

 در کالس های داخلی وجراحی تدریس می شود.

 

  :هدف کلی 

  کاربرد روش ها و آشنا  کردن فراگیران با بررسی وضعیت سالمت سیستم های مختلف بدن از سر تا پا و

 مهارت های الزم در انجام معاینات فیزیکی.

 :اهداف جزیی 

 :در پایان دوره  دانشجو یان  قادر خواهند بود 

 حیطه شناختی 

 .دانش مربوط به موارد زیر را کسب کنند 

 1-.بررسی ها ی سیستم های بدن و روش های مختلف معاینه  هر سیستم را تعریف کند 



 2-مت و بیماری را لیست نماید.تمایز بین حاالت سال 

 3-.آموزش های پیشنهادی به بیماران را فهرست نماید 

 حیطه روان حرکتی

 تکالیف محوله را به موقع و به صورت انفرادی و گروهی ارائه نماید.* 

 با استفاده از مهارت گوش دادن و بازخورد در بحث های کالس مشارکت فعال داشته باشد.*

تدریس شده در هر هفته تسلط داشته باشند و در هر جلسه به سواالت درس  دانشجویان به مباحث* 

 هفته قبل پاسخ دهند.

 بررسی های  آموزش داده شده را به روش شبیه سازی در حضور استاد ارائه دهد. *

 

 

  حیطه عاطفی

 نگرش های زیر را در رفتار خود بارز سازند.

 فردی و نیاز های آنان مورد توجه قرار خواهد داد.آموزش های فردی هر مددجو را  با تفاوت های *

 به تفاوت های فردی مددجویان اعتقاد داشته باشد.*

 مددجو در تصمیم گیری در موقعیت خود نقش بسیار مهمی دارد*

 مددجو به عنوان انسان دارای حقوق قانونی و اخالقی است. * .

 

 چگونگی اجرا و راهبرد های آموزش و یادگیری

 ی و عملیواحد نظر 

 /. واحد عملی(5 –/. واحد تئوری 5واحد )  1

 وظائف دانشجو:

 از دانشجویان انتظار می رود

 زیر بنای علمی الزم  را جهت فراگیری مطالب مورد نظر کسب کند.معلومات و   -1

و  گسترش دهداز طریق مطالعات کتابخانه ای  را با استفاده از مطالب تدریس شده معلومات خود -2

 یافته های پژوهش های جدید را در جهت بهبود کیفیت آموزش به بیمار به کار گیرند.

 .ارائه دهدبا کاربرد منابع علمی جدید و نو آوری  تکالیف خود را  -3

مسئولیت یادگیری هر چه بیشتر خود را به عهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه های آموزشی  -4

 خود را پیگیری نماید.

و  حضور یافته ودر مباحث علمی  تئوری و عملی  در کالسهای درس بدون غیبت منظم   و  به طور -5

 د.نکالس شرکت فعال داشته باشعملی 

تکالیف خود را در زمان های تعیین شده ارائه دهد و با آمادگی کامل در جلسات آزمون  نظری و  -6

 عملی شرکت کند.



 

 فعالیت های دانشجو ) شامل تکالیف دوره(

ر آزمون های میان دوره ای اگر غیبت غیر موجه باشد نمره صفر برای آن آزمون منظور خواهد شد و د  •

هفته بعد از تاریخ آزمون  دوچنانچه موجه باشد) با ارائه گواهی معتبر ( الزم است دانشجو تا حداکثر 

 به استاد محترم مربوطه مراجعه نماید.برای انجام امتحان 

 ساعت بیشتر باشد   17/4د از حد مجاز غیبت در کالس نبای  •

دقیقه از ورود به  5و در صورت تاخیر بیش از در تمام جلسات کالس درس بدون تاخیر حضور یابند  •

 .کالس اجتناب کرده و بدین ترتیب در حفظ نظم کالس سهیم باشند

 در بحث های کالس بطور فعال شرکت نمایند. •

و ارائه  با استفاده از انواع وسایل کمک آموزشی - به روز -ز منابع علمیتهیه تکالیف محوله با استفاده ا •

 آن در زمان مقررانجام شود.

 در امر ارائه مطالب آموزشی توسط استاد  آمادگی الزم را داشته و داوطلب باشند. •

 بال نمایید. تحت نظر استاد برنامه آموزشی محوله خود را پیگیری و نیازهای  آموزشی خود را اعالم و دن •

 

 فعالیت های اساتید

  اساتید منابع الزم را در اختیار دانشجویان قرار داده و راهنمایی آنها را در یادگیری بهتر مطالب و مهارت

 های یاد شده و کسب نگرش های ذکر شده به عهده خواهد داشت.

 خواهد  انسانی استفادهفیلم های آموزشی و نمایش بر روی مدل   ̨در تدریس عملی از شیوه شبیه سازی

 تا نحوه انجام معاینات به دانشجو آموزش داده شود. شد 

  اساتید در امر آموزش از وسائل سمعی و بصری مناسب بهره برده و در صورت لزوم مطالب مختصر شده

 ای را در اختیار دانشجویان قرار می دهند.

  آزمون های میان      ̨̨̨شرکت در بحث ها  ˛فارزیابی دانشجویان را بر اساس  نحوه انجام تکالی ̨اساتید

 انجام خواهند داد. تئوری و عملی و امتحان پایانی انجام معاینه  دورهای

 :واحد نظریشیوه ارزشیابی 

  %10حضور فعال در کالس -

 %35تکالیف محوله -

    %20ای  آزمون های کوتاه میان دوره-

 %35  پایان ترم  آزمون-

 



 عملی:شیوه ارزشیابی واحد 

 %10حضور فعال در کالس  -

 با نظر استاد (گزارش  ) نحوه ارائه  %30ارائه گزارش نویسی  مربوط به معاینه سیستم ها  -

 OSCE     60%و امتحان  انجام معاینه فیزیکی    بر روی مدل ) همکالسی ( -
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 برنامه کالس:

 2گروه           ساعت   هفته اول 8دوشنبه ها                زیبانصیری    استاد: خانم          – کارشناسی پرستاری   •

    10-12 ساعت  هفته اول  8   سه شنبه ها                دکتر صالحی خانم استاد:               -کارشناسی پرستاری   

 1گروه 


