
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی

 و خدمات بهداشتی درمانی ایران
 معاونت آموزشی

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ریزی آموزشی واحد برنامه

  »عملی -نظری طرح دوره» چارچوب طراحی
 

 :عات درسلااط

 بهداشت باروری و مامایيگروه  :آموزشي ارایه دهنده درسگروه 

 نشانه شناسي و معاینات فیزیکي  :عنوان درس 

 )نظری( واحد 1: نوع و تعداد واحد

 - :نام مسؤول درس

 لیلا امیری فراهاني :مدرس/ مدرسان

 - :نیاز/ همزمان پیش

 کارشناسي  -مامایي :رشته و مقطع تحصیلي

 

 :عات مسؤول درسلااط

 دانشیار :رتبه علمي

 بهداشت باروری :رشته تخصصي

 دانشکده پرستاری و مامایي  :محل کار

 46100242190 :تلفن تماس

 l.amirifarahani@gmail.com:نشاني پست الکترونیک

 

 توصیف کلی درس 

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

 حال و انجام معاینات فیزیکی همراه با به کار بردن وسایل معاینهآشنایی کامل با اصول معاینه بالینی و گرفتن شرح 



 

 

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 :پس از پایان این درس انتظار میرود که فراگیر

 روش های معاینه )مشاهده ، سمع و دق ( را توضیح دهد. .1

 نحوه معاینه پوست ، مو، ناخن را شرح دهد. .0

 نحوه معاینه چشم، گوش، درمان حلق، بیني و سینوس ها را توضیح دهد. .3

 نحوه معاینه گوارش و ریه را شرح دهد. .0

 نحوه معاینه عروق محیطي را توضیح دهد. .2

 نحوه معاینه قلب را توضیح دهد. .9

 نحوه معاینه پستان و لنف را توضیح دهد. .7

 نحوه معاینه شکم را توضیح دهد. .1

 لي زنان را توضیح دهد.نحوه معاینه سیستم تناس .6

 نحوه معاینه سیستم عضلاني اسکلتي را بیان کند. .14

 نحوه معاینه سیستم اعصاب را شرح دهد. .11

 :1رویکرد آموزشی

0مجازی                                      حضوری                                               3ترکیبي 

  :عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شدهیادگیری با -های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه کلاس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 سایر موارد     نام ببرید : 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، کوئیز، بحث گروهي )پ سخنراني تعاملي 

  های کوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتني بر تیم (TBL) 

یادگیری مبتني بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتني بر سناریو 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتني بر بازی 

 فیلم برای هر کدام از ارگانها به شکل مجزا نمایش سایر موارد      نام ببرید 

 رویکرد ترکیبی

 .رود های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به کار ميترکیبي از روش

  :لطفا نام ببرید

 

 نشانه شناسی و معاینات فیزیکی سدرارائه تقویم جدول 

 11-8روز و ساعت کلاس: یکشنبه 

 عنوان مبحث جلسه

 یادگیری/ تکالیف فعالیت

-روش یاددهی

 یادگیری

نام مدرس/  تاریخ ارائه

 مدرسان

شرح حال، اطلاعات بیوگرافیک، شکایت اصلي، تاریخه  1

بیماری کنوني، سابقه طبي گذشته، تاریخچه خانوادگي، 

 مروری بر سیستمها

سخنراني، پرسش و 

 پاسخ

لیلا امیری  07/9/1041

 فراهاني

نیاز، روشهای معاینه، معاینه شرح حال، وسایل مورد  2

 فیزیکي پوست، مو، جمجمه، صورت

سخنراني، پرسش و 

پاسخ و نمایش فیلم 

 معاینه آن بخش

لیلا امیری  3/7/1041

 فراهاني

معاینه فیزیکي چشم، پلک ها، گوش، بیني، دندانها و  3

 گردن

سخنراني، پرسش و 

پاسخ و نمایش فیلم 

 معاینه آن بخش

امیری لیلا  14/7/1041

 فراهاني

خطوط فرضي قفسه سینه، معاینه قفسه سینه، معاینه  4

فیزیکي پستانها، معاینه غدد لنفاوی پستانها، معاینه 

 فیزیکي ریه ها، معاینه فیزیکي قلب

سخنراني، پرسش و 

پاسخ و نمایش فیلم 

 معاینه آن بخش

لیلا امیری  17/7/1041

 فراهاني

معاینه شکم، معاینه کبد، گانه  6گانه و  0تقسیم های  5

 پانکراس، طحال، کبد
 مانورهای لئوپولد

سخنراني، پرسش و 

پاسخ و نمایش فیلم 

 معاینه آن بخش

لیلا امیری  00/7/1041

 فراهاني

مراحل معاینه ژنیتال، مشاهده، لمس، پاپ  اسمیر، معاینه  6

لگني، معانیه غدد بارتولن، معانیه غدد اسکن، سیتوسل و 

 معاینه آنوسرکتوسل، 

سخنراني، پرسش و 

پاسخ و نمایش فیلم 

 معاینه آن بخش

لیلا امیری  1/1/1041

 فراهاني

وده معاینه سیستم عضلاني عصبي، مشاهده، لمس، محد 7

 حرکت، قدرت عضلاني

سخنراني، پرسش و 

پاسخ و نمایش فیلم 

امیری لیلا  1/1/1041

 فراهاني



 

 

 معاینه آن بخش ارزیابي شدن مهره ها، سندرم تونل کارپ

بررسي عقلاني و هوشیاری، بررسي اعصاب جمجمه ای،  8

عملکرد حرکتي، عملکرد مخچه، دستگاه حسي، رفلکس 

 ها

سخنراني، پرسش و 

پاسخ و نمایش فیلم 

 معاینه آن بخش

لیلا امیری  12/1/1041

 فراهاني

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

 س درسلاحضور منظم در ک-

 مقرر در موعدانجام تکالیف -

 عرفي شده مطالعه منابع م-

 بحث های گروهيمشارکت فعال در -

 :روش ارزیابی دانشجو

  )پایاني( رزیابي تراکميا-

 سهم ارزشیابی هر نوع/ روش در نمره نهایی و سهم نمره اساتید دوره 

 درصد از نمره کل  مبنای ارزشیابي 

 %14 (پاسخچهارگزینه ای، درست نادرست، باز ) آزمون پایاني

 - آزمون یا آزمون های میان ترم

 %14 حضور و مشارکت در کلاس  

 %14 انجام تکالیف ، پروژه ها و پاسخ به تمرین

 

  :منابع

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

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

 

 

 


