
 

 

  

  

دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی 

 درمانی ایران

 یمعاونت آموزش

 یمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 ریزی آموزشیه واحد برنام 

 «بالینی طرح دوره»چارچوب طراحی 

 کارورزیویژه دوره های کارآموزی/ 

  

 اطلاعات درس: 

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی   عنوان دوره كار آموزی/ كارورزی:

 حضرت رسول اكرم )ٌص(نام بیمارستان/ مركز بالینی:  

 زنان -نورولوژی -گوش و حلق و بینی -ریه -قلب -2و  1بخشهای داخلی نام بخش/ گروه:  

 لیلا امیری فراهانیمسوول آموزش:  

 روز برای هر گروه  11طول دوره: 

 

 اطلاعات مدرسین دوره:  

 لیلا امیری فراهانی: : دكتراعضاء هیات علمی مدرس در دوره

 -:  آموزش دورهل ئواطلاعات تماس مس

 دانشکده پرستاری و مامایی دانشگا علوم پزشکی ایران محل كار:  

 l.amirifarahani@gmail.comنشانی پست الکترونیک: 

 

 

 



 

 

  

 توصیف کلی درس

اطلاعات كسب شده قبلی به انجام معاینات بالینی، گرفتن شرح حال ،و نحوه ثبت بخش  با توجه به   نیدر امامایی كارآموز 

 نتایج حاصله خواهد پرداخت.

 ( : Expected Leaning Outcomesمورد انتظار )  یریادگی یامدهایپ

نگرش،  ای عاطفی حوزه كسب توانمندی های لازم، در یدرک برا قیاز طرو اطلاعات  قیحقا ادآوردنبه ی شناختی، طهیدر ح

 یمهارت هاكسب  ،یحركت -یروانایجاد باور و نگرش مثبت در دانشجویان نسبت به ارتباط و تعامل با بیمار، و در حیطه  

 مربوط به معاینات بالینی لازم و ضروری

Must Know  and Must)  یریادگی یامدهایمتناظر با پ یریادگی-یاددهی یها تیاهم فعال  Do:) 

 نحوه معاینه پوست ، مو، ناخن  .1

 حلق، بینی و سینوس ها نحوه معاینه چشم، گوش،  .2

 نحوه معاینه گوارش و ریه. .3

 نحوه معاینه عروق محیطی. .4

 نحوه معاینه قلب  .5

 نحوه معاینه پستان و لنف  .6

 نحوه معاینه شکم  .7

 نحوه معاینه سیستم تناسلی زنان  .8

 معاینه سیستم عضلانی اسکلتی.نحوه  .9

 نحوه معاینه سیستم اعصاب  .11

 (Competencyی)توانمند ی/ محورهایاهداف کل

جو دانش یآموزش كنفرانس های یو برگزار نشانه شناسی و معاینات فیزیکی طهیدرح ه،یپا میمفاه مرور: یشناخت

  و بحث های گروهیمحور 

 تشویق همتایان به این امرو  یصیو تشخ یدر موضوعات آموزشپیش قدم شدن دانشجو : ینگرش

و مددجو، توانایی گرفتن شرح حال كامل، كسب مهارت انجام  ماریبا بمناسب برخورد  ییكسب توانا: یمهارت

 توانایی ثبت نتایج معاینات به شکل صحیح معاینات بالینی، 

 

 



 

 

  

 محور توانمندی ها شامل:

 ارتباط یبرقرار یمهارت ها -

 كامل سیستم های مختلف و نحوه ارائه شفاهی آنگرفتن شرح حال -

 انجام معاینات بالینی كامل شامل مشاهده، لمس، سمع، و دق بر حسب مورد-

 تشخیص موارد طبیعی و غیر طبیعی در معاینات فیزیکی و گزارش و پیگیری آن ها -

  ثبت نتایج معاینات به تفکیک سیستم ها -

 (Core Competenciesی)هر توانمند یرمحورهای/ زیاهداف اختصاص

 در بخش های مربوطه: Coreشناختی اهـداف 

 مکان آموزش عنوان 

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی گرفتن شرح حالترتیب 

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی معاینه چشم، گوش، حلق، بینی و سینوس هامروری بر  

 بخش های مربوطه-كنفرانیاتاق  معاینه گوارش و ریه.مروری بر  

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی معاینه عروق محیطی.مروری بر  

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی معاینه قلبمروری بر  

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی معاینه پستان و لنف مروری بر  

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی معاینه شکم مروری بر   

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی نحوه معاینه سیستم تناسلی زنان مروری بر  

 نحوه معاینه سیستم عضلانی اسکلتی.مروری بر  

 

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی

 بخش های مربوطه-اتاق كنفرانی نحوه معاینه سیستم اعصاب مروری بر  

 



 

 

  

 ینگرش یاهداف آموزش

 مکان عنوان

 بخش های مربوطه موقعه حضور ب

 بخش های مربوطه داوطلب شدن در انجام فعالیت های آموزشی

 بخش های مربوطه و عملکرد حرفه ای  موثر ارتباط

 بخش های مربوطه حفظ ظاهر حرفه ای

 بخش های مربوطه ترغیب همتایان به كار گروهی و تیمی

 

 حرکتی -روانی یاهداف آموزش

 مکان آموزش عنوان 

 های مربوطهبخش  گرفتن شرح حال كامل

 بخش های مربوطه معاینه چشم، گوش، حلق، بینی و سینوس ها

 بخش های مربوطه معاینه گوارش و ریه.

 بخش های مربوطه معاینه عروق محیطی.

 ابخش های مربوطه معاینه قلب

 بخش های مربوطه معاینه پستان و لنف 

 بخش های مربوطه معاینه شکم  

 بخش های مربوطه معاینه سیستم تناسلی زنان 

 معاینه سیستم عضلانی اسکلتی.

 

 بخش های مربوطه

 خش های مربوطه معاینه سیستم اعصاب 



 

 

  

 

   یادگیری از نظر رویکرد آموزشی انتخاب شده:-روش های یاددهی 

  رویکرد مجازی 

 كلاس وارونه 

   یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)  

  یادگیری مبتنی بر سناریوی متنی 

 ...........................................................:سایر موارد    نام ببرید   

 رویکرد حضوری   

 

  

  (گروهی  وپرسش و پاسخ، كوئیز، بحث ) سخنرانی تعاملی...   

 ایفای نقش 

  یادگیری مبتنی بر تیم(TBL)  

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL)  

   یادگیری مبتنی بر سناریو 

 ن(تدریس توسط همتایا) استفاده از دانشجویان در تدریس 

  ببرید:.....................................................................سایر موارد                   نام 

  

 رویکرد ترکیبی 

 رود.  های زیرمجموعه رویکردهای آموزشی مجازی و حضوری، به كار میتركیبی از روش

  ....................  لطفا نام ببرید

  

  دوره های بالینیوظایف و مسوولیت های کارآموزان /کارورزان در 

 ارآموزیحضور منظم در ك-1

 ب ها و كنفرانس های بیمارستانژورنال كلا و ،یشركت در گزارش صبحگاه-2



 

 

  

 مقرر نجام تکالیف در موعد-3

 مطالعه منابع معرفی شده -4

 گروهی ها و فعالیت هایبحث مشاركت فعال در -5

 

 :سهم ارزشیابی هر روش در نمره نهایی کارآموزو   کارآموزانروش ارزیابی 

 

 درصد از نمره كل  مبنای ارزشیابی 

 %06 (بر اساس چک لیست امتحان عملی در بخشآزمون پایانی )

 %11 كتبی در پایان دورهآزمون 

 %31  ارزشیابی تکوینی در طول دوره 

هر جلسه غیبت نیم  غیبت غیر موجه

 نمره منفی

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه شامل كتابمنابع 

 :كتبالف( 

 1388جمشیدی منش، منصوره. معاینه فیزیکی برای مامایی، تهران، انتشارات جامعه نگر، چاپ اول؛  .1

 (.2113باربارابیتز. آخرین چاپ )  فیزیکی  معاینات  .2



 

 

 


