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 بسمه تعالي

 دانشكده پرستاري و مامايي 

 شاهنکرمادانشگاه علوم پزشكي 

 

...................................................................................... 

 

 1جراحی -داخلی طرح درس :

  دکتر علیرضا خاتونی  :مدرس 

 واحد نظري1  تعداد واحد :

 97– 98 اول نيمسال تحصيلي : 

          ندارد                                          :پيش نياز

 2-4 شنبه -هفته اول 8 زمان كالس :

                         اورژانسپرستاري کارشناسی ارشد  ترم اول :دانشجويان

 ارشد كارشناسي مقطع تحصيلي:

 11 كالس :مكان
  12-2به : دوشنزمان پاسخگويی به سواالت فراگيران

.............................................................................................................. 

  بیماراز وضعیت سالمت  بالینی کامل معاینه انجام یک  جهتکسب مهارت الزم هدف کلی درس: 
 

 شرح درس 

بررسنی وضنعیس سنیمتی را بیناک می ننند ، روش انجنام حنحیی ينع معايننه بننالینی و اين  در 

هننا   فراگیننراک بننا نحننوه براننرار  ارتبننا، بننا مننددرو، خننانواده، گننرفت  شننر  حننال، تفسننیر داده

  بررسی وضعیس سیمس آشنا خواهند شد. آور  شده و ساير مهارت ها  مورد نیاز برا   رمع

  اهداف کلی جلسات 

 در پايان اين درس دانشجو قادر خواهد بود:

 آشنا شود.   حول گرفت  شر  حال و  انجام معاينه فیزي یبا ا .1

 .را فرا بگیرد نحوه بررسی دستگاه اعصاب .2

 را فرا بگیرد.  تنفس نحوه بررسی دستگاه .3

 را فرا بگیرد. الب و عروقنحوه بررسی دستگاه  .4

 را فرا بگیرد.و چشم پوسس نحوه بررسی  .5

 را فرا بگیرد. عضینی اس لتینحوه بررسی دستگاه  .6

 را فرا بگیرد. ش موه بررسی نح .7
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 هر جلسه و رفتاری به تفکیک اهداف کلی

 اول جلسه 
 ف کلیاهدا -

 آشنا شود.   با احول گرفت  شر  حال و  انجام معاينه فیزي یدانشجو 

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 نحوه برقراری ارتباط موثر با بیمار را بیان کند.  .1

 حال کامل را بیان کند.  بتواند اجزای یک شرح .2

 .بیاک کندرا  با تاکید بر بیماراک ترومايی انجام معاينه فیزي یاحول ححیی  .3

 

 دوم جلسه 

 ف کلیاهدا -

 را فرا بگیرد. نحوه بررسی دستگاه اعصابدانشجو 

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 بیان کند رادستگاه عصبی  آناتومی .1

 مرکزی را بیان کند. نحوه بررسی دستگاه عصبی .2

 نحوه بررسی دستگاه عصبی محیطی را بیان کند. .3

 دستگاه عصبی در  بیمار ترومای مغزی را بیان کند.  نحوه بررسی .4

 نحوه بررسی دستگاه عصبی در  بیمار مبتال به سکته حاد مغزی را بیان کند.  .5

 اصول کلی در تفسیر اسکن مغزی در تروماهای مغزی را بیان کند. .6

 ومس جلسه 

 هدف کلی -

 نحوه بررسی دستگاه تنفس  را فرا بگیرد.دانشجو  -

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 بیان کند.  رادستگاه تنفس  آناتومی .1

 نحوه بررسی دستگاه تنفسی به ویژه در بیماران دچار ترومای قفسه سینه را بیان کند. .2

 ا بیان کند.ر ( CXRریه) تصاویر پرتونگاریاصول کلی در تفسیر  .3

 

 

 چهارم جلسه 

 هدف کلی -



3 
 

 را فرا بگیرد.نحوه بررسی دستگاه الب و عروق دانشجو  

 

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 بیان کند.  راالب و عروق دستگاه  آناتومی .1

به ویژه در بیماران دچار بیماریهای حاد قلبی)نظیر الب و عروق نحوه بررسی دستگاه  .2

MI.را بیان کند ) 

 را بیان کند.  MIبه ویژه در موقعیتهای حاد نظیر  ECGاصول کلی در تفسیر  .3

 

 پنجم جلسه 

 هدف کلی -

 را فرا بگیرد.چشم  ناخ ( و  پوسس ودستگاه پوششی)نحوه بررسی دانشجو 

 اهداف رفتاری  -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 ا بیان کند. ر دستگاه پوششی آناتومی .1

به ویژه در بیماران دچار مشکالت حاد)نظیر سوختگی(  را بیان  دستگاه پوششی نحوه بررسی .2

 کند.

 ا بیان کند. ر چشم آناتومی .3

 به ویژه در بیماران دچار مشکالت حاد)نظیر سوختگی چشم(  را بیان کند. چشمنحوه بررسی  .4

 

 ششم جلسه 

 هدف کلی -

 را فرا بگیرد.نحوه بررسی دستگاه عضینی اس لتی دانشجو 

 داف رفتاریاه -

 در پایان دانشجو قادر باشد: 

 ا بیان کند. ردستگاه عضینی اس لتی  آناتومی .1

به ویژه در بیماران دچار تروما)نظیر شکستگی و دررفتگی(  دستگاه عضینی اس لتی نحوه بررسی  .2

 را بیان کند.

 

 هفتم جلسه 

 هدف کلی -

 را فرا بگیرد. ش منحوه بررسی دانشجو  -

 اهداف رفتاری  -
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 ان دانشجو قادر باشد: در پای

 ا بیان کند. ر ش م آناتومی .1

 به ویژه در بیماران دچار شکم حاد)نظیر انسداد روده(  را بیان کند. ش منحوه بررسی  .2

 را بیان کند. عکس ساده شکم   اصول کلی در تفسیر .3

 

 هشتم اتجلس 

 هدف کلی -

در تعیاین مشاکالت  هاای باانینی ربرد دادهآشنایی با نتایج مقاالت تحقیقی در ارتباط با آزمایشات تشخیصی و کا

 بیمار 

 اهداف رفتاری  -

 اي  رلسه در االب سمینار و توسط دانشجوياک ارايه میشود. 

 نحوه تدريس 

و  و نقند ، توسنط دانشنجوياکت نالی   انجنام ، پرسش و پاسن ، بحث گروهی ، سخنرانيروش ارائه اي  در  به حورت 

 اشد. ب بررسی ت الی  عملی دانشجوياک می

 

 وسايل کمک آموزشی مورد نياز

 رايانه و پروژکتور 

 يابیشنحوه ارز   

 نمره 1حضور فعال و منظم :  .1

 نمره 5: سمینارتهیه و ارائه يع  .2

 نمره  4میاک ترم به حورت تشريحی: آزموک  .3

 نمره 10:پاياک ترم به حورت تشريحیآزموک  .4

 

 منابع پيشنهادی  
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3. Parker ME & Smith MC. Nursing theories and nursing practice. Philadelphia. 

Last edition.  
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 رئوس مطالب درهر جلسه

 ارايه دهنده  موضوع جلسه 

احول گرفت  شر  حال و  انجام معاينه معرفي در ،   .1

   فیزي ی

 دکتر خاتونی

 دکتر خاتونی نحوه بررسی دستگاه اعصاب  .2
 دکتر خاتونی نحوه بررسی دستگاه تنفس    .3

 دکتر خاتونی دستگاه الب و عروق   .4
 ر خاتونیدکت پوسس و چشم   .5
 دکتر خاتونی دستگاه عضینی اس لتی  .6
 دکتر خاتونی )به صورت مجازی برگزار ميشود( ش م  .7
 دانشجویان  سمینار   .8
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