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 توصیف کلی درس  

در این درس، چگونگي انجام مصاحبه با کسب تاریخچه سالمتي و روش های مختلف معاینه فیزیکي دستگاههای مختلف بدن  

آموزش داده مي شود تا دانشجو بتواند بین حاالت سالمتي و بیماری، تمایز قائل شود. ضمن آن که در انجام بررسي، توجه به 

 تفاوت های سني مد نظر قرار مي گیرد.  

 ریکولوم( دوره در رشته مرتبط استفاده کرد. وجهت تکمیل این قسمت مي توان از توصیف کلي درس در برنامه آموزشي )کته: نک *

  (:Competency)  توانمندی  اهداف کلی/ محورهای 

ارزیابي  آشنایي دانشجو با روش های بررسي وضعیت سالمت دستگاههای مختلف بدن از سر تا پا و کاربرد مهارت های الزم در 

 مددجو/بیمار

 ریکولوم( دوره در رشته مرتبط استفاده کرد. و لي درس در برنامه آموزشي )کشرح کجهت تکمیل این قسمت مي توان از  نکته:  *

    (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 پس از پایان این درس انتظار می رود فراگیر بتواند: 

 فرایند بررسي وضعیت سالمت را تعریف کند.   .1

 ( را با یکدیگر مقایسه کند.  subjective( و ذهني )objectiveاطالعات عیني ) .2

 روش گرفتن شرح حال و تاریخچه از مددجو و خانواده وی را شرح دهد.   .3

 تکنیک های انجام معاینه ) مشاهده، دق، سمع و لمس( را توضیح دهد.   .4

 معاینه سیستم شکم را توضیح دهد. .5

 معاینه سیتم تنفسي را توضیح دهد.  .6

 معاینه سیستم قلب و عروق را توضیح دهد. .7

 د.معاینه سیستم عصبي را توضیح ده .8

 معاینه سیستم عضالني اسکلتي را توضیح دهد.  .9

 معاینه سیستم پوست را توضیح دهد.  .10

 معاینه سرو گردن را توضیح دهد.   .11

 تکنیک های معاینه را به طور صحیح انجام دهد.  .12

 شرح حال و تاریخچه مددجو را با روش صحیح اخذ کند.   .13

 در هنگام معاینه به طور صحیح از وسایل معاینه استفاده کند.   .14

   معاینه شکم را به طور صحیح انجام دهد.   .15

   معاینه سیستم تنفسي را به طور صحیح انجام دهد.   .16

  معاینه سیستم قلب و عروق را به طور صحیح انجام دهد.   .17

   معاینه سیستم عصبي را به طور صحیح انجام دهد.   .18

   معاینه پوست را به طور صحیح انجام دهد.   .19

   معاینه سر و گردن را به طور صحیح انجام دهد.   .20

   اسکلتي را به طور صحیح انجام دهد.    -معاینه سیستم عضالني .21

 به تفاوت های فردی مددجویان، در هنگام بررسي و معاینه آنها احترام بگذارد.   .22

 حق مطلع شدن از انجام هر پروسیجری قبل از شروع آن احترام بگذارد.  به حقوق مددجویان نظیر حق حفظ حریم خصوصي و   .23



 

 

 

  و همچنین نظر مدرسین ریکولوم( دوره در رشته مرتبط  ودر برنامه آموزشي )کرئوس مطالب  جهت تکمیل این قسمت مي توان از  نکته:  *

 استفاده کرد. 

 :1رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                                 3ترکیبي 

  :یادگیری با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده- های یاددهی  روش

 رویکرد مجازی 

 وارونه کالس 

  یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

   یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

 یادگیری مبتني بر حل مسئله(PBL) 

 ببرید: فیلم اموزشي تهیه شده با استفاده از نرم افزار   سایر موارد     نامCamtasia 

 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 

 تدریس توسط همتایان)از دانشجویان در تدریس  استفاده(  

  یادگیری مبتني بر بازی 

  سایر موارد      نام ببرید: نمایش تکنیک معاینه سیستم های مختلف بدن بر روی دانشجویان، نمایش فیلم های آموزشي در

 رابطه با معاینه بخش های مختلف بدن  

 

 رویکرد ترکیبی

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

  .................... لطفا نام ببرید

 

 

 
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 

 

 

 (، هشت هفته دوم1401)نیمسال اول  ارائه بررسی وضعیت سالمتتقویم جدول 

  15تا    13ها ساعت  یکشنبه 1گروه  روز و ساعت کالس:

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیری 

  تاریخ ارائه 

 شنبه(یک)

نام مدرس/  

 مدرسان

مربوطه به طرح دوره، برقراری ارتباط، ارائه توضیحات  1

 گرفتن تاریخچه و تکنیک های معاینه

پرسش و پاسخ، بحث  

 گروهي

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه شکم  2

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم تنفس  3

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم قلب و عروق 4

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه پوست و مو و ناخن 5

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم عضالني اسکلتي  6

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم عصبي  7

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

پرسش و پاسخ، نمایش   سرو گردن معاینه  8

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  15تا   13ساعت  دوشنبه ها 2ز و ساعت کالس: گروه رو

 عنوان مبحث  جلسه

 فعالیت یادگیری/ تکالیف 

- روش یاددهی

 یادگیری 

  تاریخ ارائه 

 )دوشنبه( 

نام مدرس/  

 مدرسان

توضیحات مربوطه به طرح دوره، برقراری ارتباط، ارائه  1

 گرفتن تاریخچه و تکنیک های معاینه

پرسش و پاسخ، بحث  

 گروهي

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه شکم  2

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم تنفس  3

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم قلب و عروق 4

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر احساني 

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه پوست و مو و ناخن 5

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم عضالني اسکلتي  6

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

پرسش و پاسخ، نمایش   معاینه سیستم عصبي  7

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

پرسش و پاسخ، نمایش   سرو گردن معاینه  8

معاینه بر روی  شیوه 

 دانشجویان، نمایش فیلم 

 دکتر غالم نژاد  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 : وظایف و انتظارات از دانشجو

 

 وظایف فراگیران: 

 زیر بنای علمي مناسب برای فراگیری مطالب مورد تدریس را کسب کنند.   •

 در جلسات کالس درس به طور منظم و بدون تاخیر حضور یابند. •

در صورت برگزاری جلسه درس به صورت آفالین )از طریق فیلم آموزشي یا پاورپوینت صداگذاری   •

توسط اساتید مربوطه را مطالعه کرده و   شده ( حتما تا قبل از جلسه بعد، محتوای آموزشي ارائه شده

 سواالت و اشکاالت خود را از طریق ایمیل از استاد مربوطه بپرسند.  

 در تکالیف ارائه شده توسط اساتید عالقمندانه و بطور فعال شرکت نمایند .  •

 تکالیف خود را در زمانهای تعیین شده، ارائه نمایند.   •

 

 تکالیف دانشجویان:

ر این درس دانشجویان موظف هستند، بررسي و معاینه مربوط به سیستم های شکم، تنفس و قلبي عروقي  د

) گزارش اول( و پوست، عضالني اسکلتي، اعصاب و سر و گردن ) گزارش دوم( را روی دو مددجو انجام داده و  

 وطه ارسال نمایند. گزارش آن را در تاریخ معین شده به صورت کتبي از طریق نوید، برای استاد مرب

نمره می باشد و در صورت ارائه تکلیف مورد نظر در   3الزم به ذکر است ارائه تکلیف ذکر شده دارای    نکته مهم:

 تاریخ ذکر شده، دانشجو نمره مربوطه را کسب نخواهد کرد.  

 

مقرر، مطالعه منابع   تکالیف در موعدس درس، انجام  الدر طول دوره نظیر حضور منظم در کو انتظارات    دانشجووظایف عمومي  

 1سالهای ک  معرفي شده و مشارکت فعال در برنامه

 

 
 

 

 

 

 : روش ارزیابی دانشجو

 
 .های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند  توانند در همه انواع دوره  وظایف عمومي مي 1



 

 

 :  ذکر نوع ارزیابي ▪

 1ارزیابي تکویني )سازنده(  -

  2)پایاني(  رزیابي تراکميا -

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

گزارش مربوط به    2ارائه تکلیف کالسي ) ارائه 

 بررسي و معاینه سیستم های بدن( 

 نمره  3

 نمره  1 حضور در کالس ها به طور منظم 

)تئوری(: )سواالت به صورت چهار   آزمون پایان ترم 

 گزینه ای، تشریحي و صحیح غلط(

 نمره  10

 نمره  6 آزمون پایان ترم عملي در پراتیک )عملي( 

 نمره  20 نمره کل 
 

 

 

 

آزمون های ساختارمند    درست نادرست، باز پاسخ و غیره(،  چهارگزینه ای،))شفاهي، کتبي    ذکر روش ارزیابي دانشجو  نکته:  *

 ( DOPSو غیره( و یا ارزیابي مبتني بر محل کار با استفاده از ابزارها )مانند: الگ بوک، کارپوشه،  OSCE ،OSLEعیني مانند: 

  )جدول سهم نمره براساس طراحي روش ارزیابي دانشجو( ذکر سهم ارزشیابي هر روش در نمره نهایي دانشجو نکته:*  

 . رویکرد آموزشي مجازی، سهم ارزیابي تکویني بیش از سهم ارزیابي تراکمي باشد در   * نکته:  

 

 

  :منابع

 . باشد های مرتبط مي سایت ها و نشاني وب های تخصصي، مقاله های درسي، نشریه منابع شامل کتاب

 :کتبالف( 

 : تاالمق (ب

 : محتوای الکترونیکي ج(

 :منابع برای مطالعه بیشتر (د

 
1 . Formative Evaluation 

2 . Summative Evaluation 



 

 

 منابع اصلی درس: 

احمدی، فضل اهلل و محمدی، عیسي: معاینه فیزیکي برای پرستاران. ویرایش چهارم. انتشارات جامعه  .1

 .  1399نگر، 

نجفي، طاهره؛ محدث اردبیلي، فاطمه و بزرگ نژاد، مهری. بررسي وضعیت سالمت برای پرستاران.   .2

 .  1399انتشارات جامعه نگر. 

3. Bickley, LS & Szilagyi, PG. Bates’ Guide to Physical Examination. 12th 
edition. Wolters Kluwer, 2017.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نظری/ عملی  ی طرح دوره های نکات کاربرد
 ی ریادگی  ی امدهایپ

ما در    انیدانشجو  میهستند کـه میخواه  يیها  ژگيیها و به طور کلي و  از دانش، نگرش، مهارت  بيیترک  ،یریادگی   یامدهایپ 

دوره   یکنند در انتها مي  فیهستند که توص جمالتي یریادگ ی  یامدهایپ  ،یداشته باشند. در واقع به لحاظ ساختار دورهی انتها

بداند، درک کند و قادر به انجام آن    د یرا با  یزیدوره چه چ  ی دانشجو در انتها  گریو به عبارت د  میدانشجو دار  ازی  چه انتظار

پا  یدکترا   یمثال دانشجو  یبرا  .باشد .... در  با  انیتخصصي   ... پژوهش    دیدوره  بر ضوابط  آگاهي  اصول اخالقي بتواند ضمن   ،

 . به کار بندد کيیمنتشر شده، منتشر نشده و الکترون  اطالعاتياز منابع  استفادهرا در  مرتبط

 یادگیری   - فعالیتهای یاددهی

به    ،ینقش استاد  یفایارشد در هنگام ا  ارانیاست که استادان و دست  يیها   تیمجموعه فعال  ،اددهيی  ی ها  تیفعالمنظور از  

 ی ریادگی  -اددهيی  یاستفاده از راهبردها  ان، یم  نیبر عهده دارند. در او فراگیران  کارآموزان/ کارورزان    نهیبه  آموزش  منظور

کوچک،    یبحث در گروهها  ریخواهد شد. نظ  رندگانیادگی  تیو محور  زهیانگ  تیموجب تقو  تعاملي،فعال و ی  ها  متمرکز بر روش

 .کيیو آموزش الکترون یخودآموز  ی ها و روش میبر ت مبتني آموزش مبتني بر مسأله، آموزش

دانش و    یبه منظور ارتقاو فراگیران  است که کارآموزان/ کارورزان    ي ی ها  تیمجموعه فعال  ، یریادگی   ی ها  ت یفعالو منظور از  

 ها، موظف به انجام آنها هستند.   چرخش از کیمهارت در هر 

، انجام پروژه و ارائه مباحث 4 آموزشي یهاکنفرانس  هیارا  ، 3و ژورنال کالب 2گراند راند  ، 1راند  به عنوان مثال: شرکت فعال در 

 سایر موارد ....  در قالب سمینار و

 فراگیران   یابیارز  یها  روش

ح عملکرد  الدر طول دوره آموزشي و با هدف ارائه بازخورد و اص)  نيیصورت تکوبه  کارآموزان/ کارورزان    و   فراگیران  ابيیارز

دوره آموزشي به    انی در پا)  انيیپاو    (دانشجو  اني ی پا  ابيیدر ارز  رگذاریبه آن، تأث  ي یسهمي از نمره نها  اختصاص  با  ایو    ریفراگ

  صورت مي   ابییارز  یها   روشاز انواع    یمند و با بهره  (  ریفراگ  یریادگی  زانیدر خصوص م  قضاوت و  یریگ  میمنظور تصم 

 :ردیپذ

آزمون  با  یدانش نظر  یابیرزا  -  انواع  از  تشر  یها  استفاده  از  اعم  غلط، چند گز  حیصح  حي،یکتبي  جور کردني،   ،یا  نهیو 

 انجام مي گردد.    ... و محور استدالل

____________ 

1. Round 

2. Grand Round 

3. Journal Club 

4. Didactic Conferences 



 

 

 

 

  به    2 (OSCE)نيیع   ساختارمند  ني یمثال با استفاده از آزمون بال  یشده برا  ی ساز  هیشب  یها  طیدر مح  1یعملکرد یابیارز  - 

 مي باشد.   عملکرد  ابيیارز ژه یو یها  بارز آزمون قیمصاد از کيیعنوان 

  ابي یدوره پزشکي عمومي، سهم ارز  یزیر  برنامه  تهیمصوب کم  یو کارورز  یکارآموز  یها  بر طبق برنامه آموزشي دوره  نکته:

درصد    25از    ش یب  د ینبا  یکارآموزان بوده و در دوره کارورز  ابيیارز  يی درصد نمره نها  59از    شی ب  دی نبا  یدر دوره کارآموز  ینظر

 .را به خود اختصاص دهد ابيیارز ي ینمره نها

 کار  یها  طیاستاد در مح  يیبا راهنما  ایبه طور مستقل و    فراگیرانکه    است  يی ها  تیفعال  شامل   3کار  ط یدر مح  یابیارز  - 

کار    طیدر مح  ابيیارزش   یها  مختلف و با استفاده از انواع روش  کارهای عمليانجام    ریدهند. نظ  انجام مي  و آزمایشگاه  واقعي

 :مانند

 4درجه 360ارزشیابي  ➢

 6والگ بوک  5بررسي پورت فولیو  ➢

از   ➢ )ارزیابي    Global rating form  ،DOPS  ،  CEX-Miniاستفاده  دوره  در طول  ارزیابي  با هدف  موارد  سایر  و 

 تکویني(

Global rating form  علمي مربوط، در خصوص ابعاد مختلف   تیأ توسط عضو ه  ني،یهر چرخش بال  انی در پا: این روش

آموزشي مصوب دوره پزشکي عمومي،    یها  برنامه  طبقشود و بر  مورد انتظار دانشجو به صورت کلي، انجام مي  یهای  توانمند

حداقل    ،یدوره کارورز  در  کارآموز و  يی نها  ابيیارز  50حداکثر %  ابي،یروش ارز  نیبه ا  افتهیسهم اختصاص    ،یدر دوره کارآموز

دارد  یعملکردی ها به مجموعه روشني از شاخص ازی ن ابيی شکل از ارز نیباشد. ا کارورز مي ي ینها ابيیارز 75و حداکثر % %40

روش،   نی. در امي باشند  برخور یا ژهیو تیدارند، از اهم رانیفراگ یمورد انتظار برا  یهای به ارتباطي که با توانمند توجه که با

 ازیقرار گرفته و به او امت  ابيیمورد ارز  ،یتوانمند  یها  از حوزه  کیدر هر    ،یبند  درجه  اسیمق  کیبا استفاده از    ریعملکرد فراگ

 .شود داده مي 

Direct Observation Procedural of Skill  : ژه، یکه به طور و  استروشي  به عنوان    ني یبال  ی مهارتها  میمشاهده مستق  

مورد مشاهده    جر،یانجام پروس  نیدر ح  ریروش فراگ  نیطراحي شده است. در ا)پروسیجرها(    عملي  یها  مهارت  ابيیارز  یبرا

روش، بعد از هر بار انجام آزمون،    نیشود. با ا  مي  ابيیارز  ساختارمند،  ستیچک ل  کیبر اساس    یو عملکرد و  ردیگ  قرار مي

  قه یدق  5حدود    یبه و  بازخورد  و ارائه  قهیدق  15در حدود    ریمشاهده فراگ  ندیمي شوند. فرا  يی شناسا  رینقاط قوت و ضعف فراگ

 .  انجامد به طول مي

 



 

 

 

 

: Mini Clinical Evaluation Exercise  را در مواجهه با   ریعلمي، عملکرد فراگ  أتیه  یاز اعضا  کيینوع آزمون،    نیا  در

  نیدر فرمي که به هم  ر،یفراگ  یهای  به هرکدام از توانمند  یبند  درجه  اسیاز مق  استفاده  کند و سپس با   مشاهده مي  ماریب

طول ترم در چند مواجهه و با استفاده  در    ریفراگ  عملکرد   رود  نوع آزمون انتظار مي  نیدهد. در ا  شده است، نمره مي  هیمنظور ته

 د. گرد ابي یمتفاوت، ارز ابانیاز ارز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 
1-Performance Based Assessment  
2. Objective Structured Clinical Examination (OSCE) 

3. Work place Based Assessment 

4. Multi Source Feedback (MSF) 

5. Portfolio 

6. Logbook 


