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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی لرستان

 دانشکده پرستاری مامایی خرم آباد

«بررسی وضعیت سالمت» طرح درس ترمی  

       واحد )نظری(                             5/0: تعداد واحد

95-69: اولنیمسال         

        (سومترم  سال دوم) : دانشجویان کارشناسی پرستاریفراگیران

1شماره  : کالسمکان  

 سه:زمان برگزاری کالس نظری         : تشریح و فیزیولوژیپیش نیاز

عصر 11-16شنبه   

اریخ پایان ت                         02/06/59شروع ترم: تاریخ

61/10/59:ترم  

: دکتر محمد غالمیمدرس  

پرستاری از آشنایی با مفاهیم و اصول بررسی وضعیت سالمت :هدف کلی درس***

، مرور سیستم طریق اخذ شرح حال پرستاری، ارتباط درمانی، معاینات فیزیکی

ها و استفاده از فرم ها یا ابزارهای معتبر برای بررسی ابعاد مختلف 

در مددجویان/بیماران و افراد  پیامدهای بالینی عالئم و خطرات، ،سالمت

 سالم.

بررسی  آشنایی با دانشجویان عالوه بردر ارائه این درس تالش می شود که ***

 اب و ارزیابی وضعیت خطرات و عوامل تهدید کننده سالمت، وضعیت جسمی بیمار

کیفیت زندگی، فعالیت  همچنین سالمت روانی، اجتماعی، معنوی، بررسی نحوه

مرتبط با  و تشخیص های ، درد، خستگی و سایر پیامدهاروزمره زندگی، تطابق

 .نا شوندآشمراقبت پرستاری 

 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس بررسی وضعیت سالمت 

فعالیتهای 

یادگیری توسط 

 دانشجو

اهداف ویژه:  روش تدریس

دانشجو 

 بتواند:

: اهداف کلی

آشنایی 

 دانشجو

تاریخ 

برگزا

ری 

جلسات 

 درس

شما

ره 

جلس

 ه

مشارکت فعال 

در کالس، 

ترجمه مقاالت 

مرتبط با 

معاینه 

فیزیکی و 

کیفیت بررسی 

، زندگی بیمار

فعالیت 

 روزمره زندگی

 ابعاد سالمت و

نظیر سالمت 

معنوی و 

پیش 

سازمان 

دهنده، 

سخنرانی 

با داستان 

 گویی

*روشهای 

مصاحبه و 

مراحل بررسی 

تاریخچه سالمت 

از طریق بیمار 

منابع متعدد 

را اطالعاتی 

 شرح دهد

*تکنیک ها و 

اصول مصاحبه و 

معاینه فیزیکی 

را  ربیما

 تشریح کند

ارزیابی  

وضعیت  جامع

سالمت 

مددجو/بیما

 ر
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*روشهای  روانی

معاینه فیزیکی 

و اصول مراقبت 

در مراحل 

معاینه فیزیکی 

و مرور سیستم 

ها را توصیف 

 کند

*اصول بررسی 

، عالیم حیاتی

شاخص توده 

بدنی و سایر 

پارامترهای 

فیزیکی را 

 تشریح کند

*اصول بررسی 

وضعیت سالمت 

اجتماعی/روانی

/معنوی بیمار 

 تشریح کندرا 

مشارکت در 

کالس، ارائه 

کیس استادی 

، در کالس

بررسی و 

ارائه نحوه 

اندازه گیری 

عالئم نظیر 

خستگی، 

و درد اضطراب  

شبیه 

،نمایسازی

،  ش فیلم

سخنرانی و 

بحث در 

گروههای 

 کوچک

*اصول معاینه 

فیزیکی و مرور 

پوست و ضمائم 

 را تشریح کند

معاینه *اصول 

فیزیکی و مرور 

گوش، حلق و 

بینی و سر را 

 تفسیر کند

*روشهای 

معاینه فیزیکی 

و مرور چشم 

نظیر بررسی 

میدان و حدت 

را بینایی و...

 تشریح کند

*روشهای 

معاینه فیزیکی 

و مرور سر، 

گردن و غدد 

لنفاوی را 

 تشریح نماید

ارزیابی 

سالمت 

/سرپوست/مو

 ،ENT  و

 چشم

20/06

/59  

2 

مقاالت ترجمه 

 مرتبط با

معاینه 

فیزیکی 

 قلب/ریه/

نمایش 

فیلم، 

بیمار 

استاندارد 

شده، 

*روشهای 

معاینه فیزیکی 

و مرور سیستم 

 قلب و عروق

نظیر بررسی 

ارزیابی 

سالمت سیستم 

 ریوی-قلبی

عروق و 

06/00

/59  
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مشارکت فعال 

، در کالس

ارائه کیس 

استادی مرتبط 

در با اختالل 

سالمت قلب و 

 عروق و ریه

سخنرانی، 

بحث گروهی 

به کمک 

ویدئو 

پروژکتور/

 اسالید

ی صداهاسوفلها/

را  JVPقلبی و 

 تشریح نماید

*روشهای 

معاینه فیزیکی 

و مرور سیستم 

نظیر  تنفسی

بررسی صداهای 

طبیعی/غیرطبیع

را  ... ی

 تشریح کند

*عالیم و نشانه 

های مرتبط با 

سالمت/اختالل در 

سیستمهای 

ریوی و -قلبی

را  عروق محیطی

 تفسیر کند

 محیطی

مشارکت فعال 

در کالس، 

ارائه کیس 

استادی مرتبط 

با اختالل در 

سیستم غدد 

اندوکرین 

، شکم و جنسی

 لگن

نمایش 

فیلم، 

، سخنرانی

 بحث گروهی

اصول و *

روشهای معاینه 

 فیزیکی

و  شکم،لگن

 تناسلی دستگاه

نظیر نحوه 

فتق ها، بررسی 

بدخیمی های 

-خودبیضه، 

آزمایی سینه 

... را  و ها

 تشریح کند

*عالیم و نشانه 

های مرتبط با 

سالمت/اختالل 

و  شکم/لگن

 دستگاه تناسلی

 را تفسیر کند

ارزیابی 

، سالمت شکم

دستگاه 

تولیدمثل/ت

 ناسلی

12/0/

95 

1 

مشارکت در 

، ارائه کالس

کیس استادی 

مرتبط با 

بررسی سیستم 

عصبی/ارتوپدی

 /عضالنی

نمایش 

کیس فیلم،

 استادی

 سخنرانی

*اصول و 

روشهای معاینه 

فیزیکی سیستم 

اعصاب مرکزی و 

نظیر  محیطی

نحوه بررسی 

اعصاب 

کرانیال، 

ارزیابی 

سالمت سیستم 

عصبی و 

اسکلتی/عضال

 نی

20/00

/59  
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رفلکس های 

تاندونی، 

را  تعادل و...

 تشریح کند

*اصول و 

روشهای معاینه 

سیستم  فیزیکی

عضالنی -اسکلتی

نظیر نحوه 

بررسی قدرت 

 و حرکتی عضالنی

 را تشریح کند

انه *عالیم ونش

های مرتبط با 

سالمت/اختالل در 

سیستم عصبی را 

 تفسیر کند

 

تا قبل  با تعطیالت، کالس های جبرانی درس با توجه به تداخل برنامه*

نشجویان موظف به برگزار خواهد شد و همه دا از امتحانات میان ترم

 شرکت در کالس هستند.

 منابع:

اقبالی م، بابایی س، شاهقلیان ن. معاینه فیزیکی و نشانه شناسی برای -1

 1831نشر حکیم هیدجی.پرستاران. 

 1831رفیعی غ. بررسی وضعیت سالمت. نشر حکیم هیدجی. -2

 1833نشر بشری. کوشیار ه. بررسی وضعیت سالمت. -8

 ت سالمت برای پرستاراننجفی قزلچه ط. محدث اردبیلی ف، بزرگ نژاد م. بررسی وضعی-4

 1812بر اساس باربارابیتز. نشر جامعه نگر. 

5-Jarvis c. physical examination & health assessment.ELSEVIER SAUNDERS Publication. 6th edition.2014 

 برای دانشجویان الزامی است 4توجه: تهیه رفرنس شماره 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 امتیازمیزان  روش ارزیابی

 و، تالش حضور و مشارکت فعال در کالس

، استدالل و توسعه رفتار حرفه ایی

   ...ارائه کیسقضاوت بالینی

25% 

در خصوص بررسی  ارائه کار تیمی

سواد  ابعاد سالمت، کیفیت زندگی،

فعالیت روزمره  مراقبتی،-سالمت، خود

 و تشخیص های پرستاری زندگی....

25% 

 %55 وکوئیز آزمون پایان ترم

 


