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 «بسمه تعالی»

 قالب نگارش طرح درس ترمی

 

 کارشناسی پرستاری دومدانشجویان ترم  مخاطبان:                                            بررسی وضعیت سالمت : عنوان درس

 21تا  21ساعت شنبه :  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                   واحد5/0 :)یا سهم استاد از واحد(تعدادواحد

 حمدخشایا :مدرس          97/91 اولنیم سال تحصیلی  21 تا  21شنبه یکزمان ارائه درس:

 فیزیولوژی درس و پیش نیاز:                                کارشناس ارشد آموزش پرستاری داخلی جراحی 
 

 هدف کلی درس :

دستگاه های مختلف بدن از سر تا پا و کاربرد مهارت وضعیت سالمت روش های بررسی آشنایی دانشجویان با 

 /بیمارمدجوی الزم در ارزیابی از اه

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 و روش های انجام معاینات دستگاه های بدن چگونگی انجام مصاحبه و گرفتن تاریخچهآشنایی دانشجویان با  :هدف کلی جلسه اول

  :اهداف ویژه جلسه اول

  :در پایان دانشجو قادر باشد

 ھدف از جمع آوری اطالعات را تعریف نماید-1

 نحوه برقراری ارتباط کالمی را تعریف نماید2 - 

 برقراری ارتباط غیر کالمی را توصیف نماید -٣ - 

 دھاحبه با بیمار را توضیح داصول مص .

 ھدف از مصاحبه را شرح دھد

 مراحل فرآیند مصاحبه را شرح دھد

 تکنیک ھای مصاحبه را لیست نماید

 اھداف معاینات فیزیکی را شرح دھد.

 روشھای معاینه فیزیکی را توصیف نماید

 ابزار معاینات فیزیکی را از یکدیگر تفکیک نماید.

  ھد.توضیح د((SOAPIEروش سوپی ه حاصل از معاینات را ب نحوه گزارش نویسی و ثبت اطالعات

 

 

 :دومجلسه 
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 و سرو گردنمراحل معاینه پوست و مو ، آشنایی دانشجویان با  :اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 :دوماهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید توصیف را طبیعی پوست ایھ نشانه و عالئم -1

 بیان کند را پوست فیزیکی معاینه -٢

 دھد توضیح را ناخن و مو فیزیکی معاینه  -  ٣

 دھد توضیح چشم معاینهو  دھد توضیح تفکیک به آنرا ضمائم و چشم -  ۴

 دھد توضیح آنرا ضمائم و گوش فیزیکی معاینهه و ببرد نام آنرا ضمائم و گوش- ۵

 دھد نمایش موالژ روی از را حلق و انھد معاینه سیستماتیک مراحل - ٧

 دھد توضیح را بینی ینه معا سیستماتیک مراحل -٨

 نماید بندی طبقه جداگانه بطور را گردن و سر نیھذ و عینی ایھ داده- ٩

 دھد توضیح را گردن در و تیروئید لنفاوی غدد فیزیکی معاینه مراحل - 1١

 

 :سومجلسه 
 

 : هدف کلی درس

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 و پستان با معاینات قفسه سینه ، ریه و قلبآشنایی دانشجویان  :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 

 : در پایان دانشجو قادر باشد

 سمتھای مختلف قفسه سینه را تشریح نماید -1

 نشانه ھای تنفس طبیعی را توضیح دھد -2 

 یکدیگر مقایسه نمایدمختلف با  مراحل سیستماتیک معاینات دستگاه تنفس را در بخشھای - ٣

 .ساختمان قلب را به اختصار توضیح دھد - 4

 مراحل سیستماتیک معاینات قلب را لیست نماید -۵

 صدای نوک قلب را با نبض ھای محیطی مورد مقایسه قرار دھد -6  

 محل آناتومیک نبض ھای محیطی را مشخص نماید -٧  

 - -گر مقایسه نمایدداده ھای عینی و ذھنی دستگاه فوق را با یکدی -٨ 

 عالئم و نشانه ھای صداھای طبیعی قلب را نام ببرد -9

 داده ھای عینی و ذھنی دستگاه فوق را با یکدیگر مقایسه نماید- 11

 -تکنیک ھای معاینه پستان و ضمائم آن را توضیح دھد- 11



٣ 
 

 اختمان آناتومیکی شکم را در تقسیم بندی چھارگانه و نه گانه مشخص نمایدس - 12

 مراحل سیستماتیک معاینه شکم را توضیح دھد -1٣

  -جلسه چهارم 

 : هدف کلی درس

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 مغز واعصاب عضالنی اسکلتی و سیستم معاینات دانشجویان با آشنایی  چهارم :هدف کلی جلسه 

 توضیح دھد سیستم عضالنی اسکلتی راراحل سیستماتیک معاینات م

 معاینه عضالت را بطور سیستماتیک شرح دھد

 -معاینه ستون فقرات را توضیح دھد 

 معاینه مفاصل را بطور سیستماتیک شرح دھد

 مراحل سیستماتیک معاینات عصبی را شرح دھد.

 بررسی وضعیت سالمت سیستم حرکتی را مشخص کند

 دسی سیستم حسی را به تفکیک شرح دھبرر

 نام برده و توضیح دھد. بی را به تفکیکمعاینات عصدربازتابھای مھم 

 دوازده زوج اعصاب جمجمه ای را نام برده و معاینه ھرکدام را شرح دھد.

 ارزیابی روانی ، اجتماعی ومعنوی بیماران را توضیح دھد.

 

 منابع:

1- Fuller, J.,& Schaller, A.J. Health Assessment : A Nursing Approach. (last ed) Philadelphia: 
Lippincott. 

2- Leasia, MS., &Monahan, F. D.,A Practical Guide to Health Assessment . . (last ed) 
Philadelphia : W.B. Saunders. 

3-Potter, P.A.,& Weilits,P.B. Pocket Guide to Health Assessment .(last ed) . St.Louis:          
Mosby.                

 سخنرانی ،  پرسش و پاسخروش تدریس:

 

 وایت برد ، پاورپوینت وسایل آموزشی :

 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخسهم از نمره کل)بر حسب  روش آزمون
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 درصد(

 //////////////////////// /////////////////////////// ----------------- ------ کوئیز

    --------- ترمآزمون میان 

 آزمون پایان ترم

 کتبی

عملی در واحد 
 پراتیک

 نمره 20

----------------- 
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 حضور فعال در کالس

فعالیتهایی 
مانند)تکالیف( شرکت 

 در پرسش و پاسخ

 عدم غیبت

   نمره 1

 

 کالسی و شرکت در بحث های علمیحضور به موقع در کالس ، انجام تکالیف مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 

 دانشکده EDOنام و امضای مسئول               نام و امضای مدیر گروه:                           نام و امضای مدرس:      

 :یخ ارسال تاریخ تحویل:                                                تاریخ ارسال:                                                  تار 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



۵ 
 

 

 

 جدول زمان بندی

 روز و ساعت جلسه :

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

2 15/1/91 
انجام مصاحبه و گرفتن تاریخچه و روش های انجام معاینات آشنایی دانشجویان با چگونگی 

 دستگاه های بدن
 احمد خشای

مراحل معاینه پوست و مو ، و سرو گردنآشنایی دانشجویان با  2/7/11 1  احمد خشای 

با معاینات قفسه سینه ، ریه و قلب و پستانآشنایی دانشجویان  25/7/91 3  احمد خشای 

معاینه سیستم عضالنی اسکلتی و مغز واعصابدانشجویان باآشنایی  11/7/91 1  احمد خشای 

    

    

 


