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                   کارشناسی پرستاری تحصیلی: یرشتهو مقطع  پرستاریگروه آموزشی:       پرستاری و مامائی خرم آباد :دانشکده

 79-79 دوم:  نیمسال تحصیلی و سالتحصیلی

 

 فیزیولوژی از:یش نیپ تئوری د:نوع واح              5/0 تعداد واحد:          بررسی وضعیت سالمت: نام واحد درسی

 3کالس شماره مکان برگزاری:     2-4 :ساعت  شنبه یک:زمان برگزاري كالس: روز

 کتر کردستانی مقدم: داتاس              دکتر کردستانی مقدم مسئول درس: نفر 54تعداد دانشجویان:

 8-00دوشنبه یکشنبه  ساعات مشاوره با دانشجو:

 

 )لطفا شرح دهید( شرح دوره:

 

ائه مراقبت همه جانبه به مددجو بر اساس فرآیند پرستاري ، در ابتدا باید اطالعات الزم در مورد وي جمع آوري گردد . در براي ار

این درس شما با  روشهاي بررسي وضعیت سالمتي بیمار و كاربرد آن در فرآیند پرستاري آشنا خواهید شد . نحوه انجام مصاحبه و 

 لف بدن را فرا خواهید گرفت .معاینه بالیني در سیستمهاي مخت

 

 
  :هدف کلی

ت فیزیكي آشنایي با بررسي وضعیت سالمت سیستم هاي مختلف بدن از سر تا پا، كاربرد روشها و مهارتهاي الزم در انجام آزمایشا  

 

 :بینابینیاهداف 
پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود :    

ان كنند.اصول اخذ تاریخچه از بیمار را بی -0  
انواع مختلف روشهاي مورد استفاده در معاینه بالیني را توضیح دهند. -2  

لب و عروق نحوه معاینه بالیني پوست و مو، سر و گردن، سیستم تنفس، شكم، سیستم اعصاب مركزي و محیطي، عضالني و ق -3
 را شرح دهند.

وضعیت طبیعي سیستم هاي مختلف بدن را بیان كنند. -4  

نشانه هاي غیر طبیعي در سیستم هاي مختلف بدن را شرح دهند. عالئم و -5  

 بر اساس فرآیند پرستاري طرح مراقبتي از بیمار را شرح دهند. -6

 

 

 های تدریس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   *سخنرانی برنامه ریزی شده   سخنرانی

  (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله)  *بحث گروهی

 

 :ایفای نقش توسط دانشجویان در قالب کار گروهی )لطفاً نام ببرید( سایر موارد

 

 

 )لطفا شرح دهید( وظایف و تکالیف دانشجو:

 

 

 وسایل کمک آموزشی:  

   *پروژکتور اسالید  خته و گچت  *وایت برد

 -------------- لطفاً نام ببرید()  سایر موارد

 

 ز نمره کل()ا :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

 نمره درصد 00شرکت فعال در کالس   نمره درصد30 کوئیز          نمره درصد 00آزمون پایان ترم

 

 

 نوع آزمون

 غلط -صحیح جور کردنی          *ایچندگزینه       پاسخ کوتاه     *تشریحی
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 :: )لطفا نام ببرید(منابع پیشنهادي براي مطالعه

 :منابع انگلیسي -

 چاپی 

-Fuller . Health assessment a nursing approach . Lippincott. Last Edition. 

- Swartz , M. Text book of Physical diagnosis . Saunders co. Last Edition. 

 

 

 

 منابع فارسي:

 
بر اساس نجفی قزلجه طاهره، اردبیلی محدث، بزرگ نژاد مهری،  بررسی وضعیت سالمت برای پرستاران  )  -0

  0333باربارابیتز(. تهران: نشر جامعه نگر، چاپ دوم، 

وبر ژانت . پرستاري بررسي وضعیت سالمت . ترجمه علي فخر موحدي ، نیره رئیس دانا و فاطمه احدي . تهران :     -2

 0383انتشارات بشري . 

تهران : انتشارات اندیشه رفیع .  بصام پور شیوا سادات ، ورعي شكوه . بررسي و معاینات بالیني براي پرستاران .   -3

0380 

. ترجمه مانیا كاوه و همكاران ، تهران: انتشارات نوردانش 2003بیتز، باربارا. معاینات بالیني و روش گرفتن شرح حال  -4

 ، مهر آخرین چاپ

، چاپ دوم، احمدي، فضل هللا؛ محمدي، عیسي. معاینه فیزیكي براي پرستاران، تهران: انتشارات دانشگاه تربیت مدرس  -5

 آخرین چاپ

كویزر. ارب، بلیس؛ جانسون، تمپل. بررسي وضعیت سالمت. هادي كوشیار )مترجم( تهران: انتشارات بشري، آخرین  -9

 چاپ

 

 

 

 

 

 

 

ی درسارائه کلیات  جدول هفتگی  

 استاد مربوط عنوان مطالب تاریخ جلسه

1 23/02/30 ال معرفی درس ، اصول مصاحبه و گرفتن شرح ح   مقدم دستانيدکتر كر 

2 
6/02/36  

،  كلیات معاینه و مروری برسیستمها  
 معاینه بالیني پوست ومو

 دکتر كردستاني مقدم

3 
03/02/36  

 ) چشم، گوش، دهان و سر و گردن معاینه بالیني

  بینی (
 دکتر كردستاني مقدم

4 20/02/36  دمدکتر كردستاني مق  عروق ( ) تنفس و قلب ومعاینه بالیني قفسه سینه  

5 03/0/39  دکتر كردستاني مقدم معاینه بالیني شكم 

6 26/0/39  دکتر كردستاني مقدم معاینه بالیني دستگاه عصبي ،عضالني 

 


