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 دانشگاه آزاداسالمی واحدبندرعباس

 0011اول نیمسال تحصیلی    دانشکده پرستاری دانشکده فرم طرح درس

 تئوری آموزش  روزانهطرح درس 

 رشته تحصیلی: سالمت وضعیت بررسی  نام درس:

 پرستاری
 مقطع تحصیلی دانشجویان:

 كارشناسي  
 حل برگزاری: م

 )مجازی(  دانشكده پرستاری 
 مان برگزاری: ز

 01-8شنبه ها دو

  40/8/0011لغایت  5/7/0011از  

 الهام صادقی فر، مدرس:   فیزیولوژیپیشنیاز:  تئوری(واحد  5/1واحد عملي و  5/1) 0       میزان واحد:

ا دانشجو در اين درس چگونگی انجام مصاحبه با كسب تاريخچه سالمتی و روش هاي مختلف معاينه فیزيكی در سیستم هاي مختلف بدن آموزش داده می شود تهدف کلی درس: 

انجام بررسی توجه به تفاوت هاي سنی مد نظر قرار گیرد.بتواند بین حاالت سالمت و بیماري تمايز قايل شود. ضمن آنكه در   

 

 

 -منابع اصلی درس: 
 نصرآبادي نیكبخت علیرضا ترجمه ويرژانت، تألیف سالمت، وضعیت بررسی پرستاري، هندبوك 

 محمدي عیسی دكتر احمدي، اهلل فضل دكتر تألیف پرستاران براي فیزيكی معاينه  -

 رفیعی غضنفر تألیف پرستاران براي فیزيكی معاينه - 

 ورعی شكوه پور، بصام سادات شیوا تألیف پرستاران، براي بالینی معاينات و بررسی - 

 جهانی قاضی بهرام ترجمه بیتز، باربارا حال، شرح گرفتن روش و بالینی معاينه - 

 هدايتی حسن محمد ترجمه لئود، مک نوشته بالینی، معاينات - 

 قادري رضا ترجمه همكاران، و اپشتین تألیف بالینی، معاينات در آزمايی خود - 

 

 

 

 

 



 

 نحوه ارزشیابی : 

 
 

  نظري ارزشیابی

 .گرفت خواهد انجام ترم پايان و ترم میان سؤاالت به پاسخگويی و مختلف هاي كوئیز براساس

  عملی ارزشیابی

 روي بر يا بیمار رروي بر سپس نمايد تهیه را (بیمار حال شرح) سالمتی تاريخچه مربوطه، هاي فرم براساس استاد توسط شده انتخاب ماربی از بايست می دانشججو  هر -

 ابزارهاي و وسججايل از بتواند همچنین و داده افتراق طبیعی موارد از را غیرطبیعی اختالالت بتواند و دهد نشججان را بالینی معاينات مختلف هاي روش خود هاي همكالسججی

 .دهد قرار صحیح هاي وضعیت در را بیماران معاينه هنگام و نمايد استفاده مناسب و صحیح طور به معاينه مختلف
 

  درس كل نمره محاسبه نحوه

 : نظري

 نمره كل                         % 50 ترم آخر كتبی آزمون 

 نمره كل                                 % 40 عملی آزمون 

 نمره كل                    % 10 كوئیزها و كالسی تكالیف 

 (عملی نمره + 10  تئوري نمره 10 ) نمره                                     20 نمره ماكزيمم

 : عملی

واحد  0/5  نمره 10 ماكزيمم                                    



 سالمت وضعیت بررسی: جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

شماره 

 جلسه

تاااریاا   

 جلسه

اهااداف ماایاااناای  

 )رئوس مطالب(

 اهااااااداف ویاااااا ه 

)بر اساااس سااه حیطه اهداف 

 آموزشی(

 طبقه حیطه
 روش یاااددهی

 یادگیری

مواد و وسااایل 

 آموزشی

زماااان 

 جلسه

 

تاالااالاایاا  

 دانشجو

 ارزشیابی نحوه

 درصد آن و

0 

اصول گرفتن شرح  5/7/0011

 حال از بیمار

 

 دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:
گرفتن شرح حال در اهداف از 

 پرستاری را شرح دهد

 ابعاد مختلف شرح حال را بیان كند

 مراحل گرفتن شرح حال را نام ببرد

مراحل گرفتن شرح حال را تعریف 

 كند

جسمي الزم قبل از انجام  آمادگیهای

 معاینه فیزیكي را شرح دهد

آمادگیهای رواني الزم قبل از از انجام 

 معاینه فیزیكي را بیان كند

شهای انجام معاینه فیزیكي را رو

 توضیح دهد

 شناختي
 عاطفي

 

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات

 و پععرسععععش  -
  پاسخ
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04/7/0011 

 

 

 

 

 

 

 

 

معاینه  یزینی  راااااا    
 گ دن

 دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

تكنیكهای الزم در معاینه فیزیكي سر 

 و گردن را نام ببرد

مراحل انجام معاینه سر وگردن را 

 شرح دهد

نحوه انجام مشاهده در معاینه سر و 

 گردن را بیان كند

نحوه انجام لمس در معاینه سر و 

 دهد گردن را توضیح

 شناختي
 

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات

 و پععرسععععش  -
  پاسخ

 



شماره 

 جلسه

تاااریاا   

 جلسه

اهااداف ماایاااناای  

 )رئوس مطالب(

 اهااااااداف ویاااااا ه 

)بر اساااس سااه حیطه اهداف 

 آموزشی(

 طبقه حیطه
 روش یاااددهی

 یادگیری

مواد و وسااایل 

 آموزشی

زماااان 

 جلسه

 

تاالااالاایاا  

 دانشجو

 ارزشیابی نحوه

 درصد آن و

 

 

 
 

نحوه معاینه فیزیكي غده تیروئید را 

 شرح دهد

نحوه معاینه فیزیكي چشم را توضیح 

 دهد

طرز استفاده از افتالموسكوپ را شرح 

 دهد

نحوه معاینه فیزیكي گوش را شرح 

 دهد

نحوه استفاده از اتوسكوپ را توضیح 

 دهد

 نحوه معاینه بیني را توضیح دهد

 نحوه معاینه دهان و حلق را 

 بیان كند
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معااینهاا  یزینی     ااااااا   01/7/0011

 و ريه ها رزه 
 دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

تكنیكهای الزم در معاینه فیزیكي 

 قفسه سینه را نام ببرد

نشانه های شایع در اختالالت مرتبط 

 با ریه هارا نام ببرد

روش صحیح لمس قفسه سینه را 

 شرح دهد

نحوه بررسي قابلیت اتساع قفسه 

 توضیح دهدسینه را 

 شناختي
 عاطفي

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات

 و پععرسععععش  -
  پاسخ

 



شماره 

 جلسه

تاااریاا   

 جلسه

اهااداف ماایاااناای  

 )رئوس مطالب(

 اهااااااداف ویاااااا ه 

)بر اساااس سااه حیطه اهداف 

 آموزشی(

 طبقه حیطه
 روش یاااددهی

 یادگیری

مواد و وسااایل 

 آموزشی

زماااان 

 جلسه

 

تاالااالاایاا  

 دانشجو

 ارزشیابی نحوه

 درصد آن و

روش صحیح دق كردن قفسه سینه 

 را توضیح دهد

نحوه صحیح سمع ریه ها را شرح 

 دهد

0 

تم رااااز اااا معینه  یزینی  42/7/0011
  لب   ع  ق

 دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

نحوه صحیح سمع صداهای قلبي را 

 توضیح دهد

 كانونهای قلبي را نام ببرد

 منشا صداهای قلبي را بیان كند

نحوه چک كردن فشار سیاهرگ 

 دهد ژیگوالر را شرح

با استفاده از مشاهده لمس و سمع 

 .بیماران قلبي عروقي را معاینه كند

  PMI بیماران را بررسي نماید 

عروق شریاني و وریدی را بررسي 

 نماید

 

 شناختي  
 

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات

 و پععرسععععش  -
  پاسخ
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 دانشجو پس از پایان درس قادر باشد: معینه  یزینی  شیم 3/8/0011
 انواع تقسیم بندی شكم را نام ببرد

عالیم اختصاصي در بیماریهای 

 شكمي را نام ببرد

معاینه  نحوه انجام مشاهده در

 فیزیكي شكم را توضیح دهد

 شناختي  
 

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات

 و پععرسععععش  -
  پاسخ

 



شماره 

 جلسه

تاااریاا   

 جلسه

اهااداف ماایاااناای  

 )رئوس مطالب(

 اهااااااداف ویاااااا ه 

)بر اساااس سااه حیطه اهداف 

 آموزشی(

 طبقه حیطه
 روش یاااددهی

 یادگیری

مواد و وسااایل 

 آموزشی

زماااان 

 جلسه

 

تاالااالاایاا  

 دانشجو

 ارزشیابی نحوه

 درصد آن و

 نحوه انجام سمع شكمي را شرح دهد

 نحوه انجام دق شكمي را توضیح دهد

 نحوه انجام لمس شكمي را بیان كند

تستهای كلیدی در تشخیص آسیت 

 را نام ببرد

 نحوه انجام تست موج مایع را توضیح 

 دهد

 نحوه انجام تست 

shifting dullness را شرح دهد 

 لمس كبد را توضیح دهدنحوه 

Morphy sign را شرح دهد 

نحوه معاینه فیزیكي در بیماران 

 اپاندسیت را توضیح دهد

 نحوه لمس طحال را شرح دهد

 نحوه لمس كبد را توضیح دهد
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معاینه فیزیكي سیستم  01/8/0011

 عصبي

 

 دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:

 اعصاب جمجمه ای را نام ببرد

نحوه چک كردن اعصاب جمجمه ای 

 را شرح دهد

در آسیب اعصاب اختالالت رایج 

 جمجمه ای را بیان كند

نحوه چک كردن قدرت عضالني را 

 شرح دهد

 شناختي  
 

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات

 و پععرسععععش  -
  پاسخ

 



شماره 

 جلسه

تاااریاا   

 جلسه

اهااداف ماایاااناای  

 )رئوس مطالب(

 اهااااااداف ویاااااا ه 

)بر اساااس سااه حیطه اهداف 

 آموزشی(

 طبقه حیطه
 روش یاااددهی

 یادگیری

مواد و وسااایل 

 آموزشی

زماااان 

 جلسه

 

تاالااالاایاا  

 دانشجو

 ارزشیابی نحوه

 درصد آن و

نحوه چک كردن رفلكسها را توضیح 

 دهد

نحوه چک كردن مردمكها را شرح 

 دهد
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بررسی پوست و  07/8/0011

 ضمائم آن

 

 دانشجو پس از پایان درس قادر باشد:
مددجو را  ( GA )ظاهر عمومي

 .ارزیابي نماید

با مشاهده پوست ضایعات اولیه و 

 .یكدیگر تشخیص دهدثانویه را از 

پوست را از نظر رنگ ضایعات، 

رطوبت، قوام، توروگر و ادم ارزیابي 

 .كند

موهای بدن را از نظر بهداشت، رنگ، 

 .توزیع، نرمي یا زبری معاینه نماید

را  ( CF)تست پر شدگي مویرگي

 .انجام دهد

ناخن را از نظر بهداشت، رنگ، شكل 

 .و قوام ارزیابي نماید

 شناختي  
 

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 
 
 

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات

 و پععرسععععش  -
  پاسخ
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بررسی سیستم  40/8/0011

 عضالنی و حركتی

 

 پایان درس قادر باشد: دانشجو پس از
قدرت و تن عضالني مددجو را تعیین 

 .كند

 شناختي  
 

 سخنراني   -

 پرسش و پاسخ   -

 بحث گروهي -

 

 لب تاپ
 (Powerpoint) 

 
 پاورپوینت

 منظم حضور - ساعت 4

 در فعععععال  و

  جلسات

 و منظم حضور -

 در فعالشععركت 

  جلسات



شماره 

 جلسه

تاااریاا   

 جلسه

اهااداف ماایاااناای  

 )رئوس مطالب(

 اهااااااداف ویاااااا ه 

)بر اساااس سااه حیطه اهداف 

 آموزشی(

 طبقه حیطه
 روش یاااددهی

 یادگیری

مواد و وسااایل 

 آموزشی

زماااان 

 جلسه

 

تاالااالاایاا  

 دانشجو

 ارزشیابی نحوه

 درصد آن و

  ROM  مفاصل را تعیین كرده و با

 .های طبیعي مقایسه كندیافته

قدرت عضالني اندام فوقاني   

 .تحتاني را تعیین كندو

های بالیني سعیسعتم عضالني   تسعت  
اسعععكلتي) فعالن آلن و .....( را انجععام  

 .دهد

 فعال شركت -

 و پرسعععش در
  پاسخ

 و پععرسععععش  -
  پاسخ

 

 


