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شرح درس:

بررسی جامع وضعیت فراگیران با اتکا به آموخته های قبلی خود چگونگی 

پوست، سر  مزمن )قلب و عروق، حاد و مبتالیان به اختالالت یانمددجو سالمت

تناسلی/تولید مغز و اعصاب، کلیه، متابولیکی و  و گردن، گوش و حلق بینی،

رستاری ب پ( را فرا گرفته و بر اساس الگوی منتخو... گوارششکم و، مثل

 مددجویان خواهند پرداخت. ارزیابی سالمت به کسب مهارت در زمینه

 اهــداف ویژه:  

 در پایان این دوره از دانشجو انتظار می رود که: 

 ریوی-عروقی -اختالالت قلبی با افراد سالم و بیماران بررسی سالمت -1

 را با بکار بردن یکی از الگوهای پرستاری بیان نماید.

را  عضالنی-عصبیبا اختالالت افراد سالم و بیماران  از سالمتبررسی  -2

  .شرح دهدبر اساس یکی از الگوهای پرستاری 

بیماران با اختالالت  و افراد سالم از بررسی سالمت -3

را بر اساس یکی از الگوهای پرستاری  گوارشی/کلیوی/شکم/تناسلی

  .شرح دهد

 تمددجویان مبتال به اختالال افراد سالم و از بررسی سالمت -4

را با استفاده از یکی از الگوهای  گوش/حلق/بینی و سر و گردن

 پرستاری توضیح دهد.

بیماریهای  افراد سالم و مددجویان مبتال به از بررسی سالمت -5

 را با استفاه از یکی از الگوهای پرستاری بیان نماید پوست/مو
روش تدریس:

ستادی/نمایش سخنرانی و بحث گروهی سها اغلب به  – فیلم/ارائه کیس ا کال

بر و با تاکید  پرسش و پاسخو  نمایش فیلم/ارائه کیس،  بحث گروهیصورت 

 دانشجو محوری برگزار می شود.

 کامپیوتر و دیتا پروژکتور،ماژیک و وایت برد وسایل کمک آموزشی:

وظایف و تکالیف دانشجو:



جلسات آموزش حضور داشته و دانشجویان بایستی بطور مرتب و منظم در  -1

 حتی االمکان غیبت نداشته باشند.

انتظار می رود دانشجویان با توجه به برنامه تدریس، با  مطالعه   -2

منابع با امادگی قبلی در کالس حضور یابند تا شرکت فعال تر و کارامد 

تری در بحث و تبادل نظر داشته باشند. استفاده از منابع به روز و 

 عتبر در زمینه موضوعات توصیه می شود. سایتهای م

 ارائه سمینار دانشجویی: -3

کرده  و تحقیق به طور کامل مطالعه ،دانشجو در مورد موضوع مشخص شده 

و مطالب را به صورت کتبی و شفاهی)منابع مورد استفاده ذکر شود( 

 ابعاد مختلف چند بعد از یا یک وضعیت سالمت بررسی همراه با تدوین

 .در کالس ارائه دهد مزمن-به اختالالت حاد یانمبتال در سالمت

 مقاالت مرتبط با موضوع انتخابی بصورت خالصه نگاشته شده و در کالس-4

 ارائه گردد. بررسی ابعاد سالمت در بیمارانهمراه با 

 

 

 ارائه کننده )گان( اهداف  جلسات موضوع جلسه

معارفه_ ارزشیابی ) اول  

 (انتظاراتآغازین  _ تبیین 

بررسی سالمت  کلی اصول

 الگوی گوردونبر اساس 

اصول کلی بررسی سالمت 

پوست در افراد سالم و 

بیماریهای مبتالیان به 

 پوست/مو

 .دهد حیتوض را آن اهداف و سالمت تیوضع -1
 مارانیب یسالمت تیوضع یبررس به ازین لیدال -2

 .دینما حیتشر را
 در پرستاري ندیفرا اجراي تیاهم لیدال -3

 پرستاري مراقبتهاي ارائه

 .دینما درك را

 .ببرد نام را پرستاري ندیفرا مراحل -4
 را سالمت تیوضع یبررس براي گوردن الگوي-5

 -طهیح و دینما درك

 .بشناسد را آن هاي
 تیوضع شیپا افتههايی سازي مستند روشهاي -6

 .ردیبگ ادی را سالمت

 .کند درك را قیدق حال شرح کسب تیاهم -7

 روشهای معاینه فیزیکی را نام ببرد-8

 معاینه فیزیکی پوست، مو و ناخن را بر اساس تکنیک های مشاهده و لمس-9

 تشریح کند

 داده ها عینی و ذهنی مربوط به بیماریهای پوست و مو را تفسیر نماید-01

 دکتر غالمی



اصول کلی بررسی سالمت  دوم

در افراد سالم  سر و گردن

و مبتالیان به اختالالت سر 

 و گردن

معاینه فیزیکی چشم بر اساس آزمونهای و تاریخچه سالمت و  -0

 اختصاصی تشریح کند

معاینه فیزیکی گوش بر اساس آزمونهای و تاریخچه سالمت و  -2

 اختصاصی تشریح کند

معاینه فیزیکی سر،غدد لنفاوی، گردن و و تاریخچه سالمت و  -3

 بر اساس آزمونهای اختصاصی تشریح کند تیروئید

معاینه فیزیکی دهان و بینی را توضیح و یاد و تاریخچه سالمت و  -4

 بگیرد
اختالالت سر و گردن را تفسیر داده های عینی و ذهنی مربوط به  -5

 نماید

 دکتر غالمی

  بررسی سالمت کلی اصول  سوم

در افراد  گوارش شکم و

سالم و مبتالیان به اختالالت 

 گوارشی   و شکم

معاینه فیزیکی معده و روده ها و ارزیابی بیماران با  وتاریخچه سالمت و  -0

 شکم حاد را توضیح و یاد بگیرد

معاینه فیزیکی کبد و طحال و کیسه صفرا را تشریح و تاریخچه سالمت و  -2

 و اختالالت مربوط به انها را افتراق دهد

کلیه و مجاری ادراری را تشریح و  و معاینه فیزیکیتاریخچه سالمت و  -3

 اختالالت مربوط به انها را افتراق دهد

 داده ها عینی و ذهنی مربوط به بیماریهای پوست و مو را تفسیر نماید-4

 غالمیدکتر 

 بررسی سالمت کلی اصول  چهارم

افراد سالم  در قلب و عروق

اختالالت مبتالیان به  و

 عروقی-قلبی

معاینه فیزیکی ورید ها و شریانها را بر اساس  تاریخچه سالمت و -0

 هدآزمونهای اختصاصی تشریح و اختالالت مربوط به آنها را افتراق د

معاینه فیزیکی قلب)صداهای قلبی و...( را براساس  تاریخچه سالمت و -2

 و افتراق دهد تشریح نماید و اختالالت قلبی را آزمونهای اختصاصی

معاینه فیزیکی جهت ارزیابی فشار خون و نبض را تاریخچه سالمت و  -3

 تشریح نماید

 داده ها عینی و ذهنی مربوط به بیماریهای قلب و عروق را تفسیر نماید -4

غالمی با دکتر 

مشارکت 

ارائه  دانشجویان)

و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

بررسی سالمت  کلی اصول ( پنجم

ریه و تنفس در افراد سالم 

و مبتالیان به اختالالت 

 ریوی 

معاینه فیزیکی ریه ها )صداهای ریوی...( بر اساس  تاریخچه سالمت و -0

آزمونهای اختصاصی تشریح و اختالالت مربوط به بیماریهای تنفسی را 

 افتراق داد

ارزیابی الگوهای تنفسی را تشریح نماید و انواع  تاریخچه سالمت و -2

 الگوهای غیرطبیعی تنفس را افتراق دهد

 داده های عینی و ذهنی مربوط به اختالالت تنفسی را تفسیر نماید -3

غالمی با دکتر 

مشارکت 

ارائه  (  دانشجویان

و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

کلی بررسی سالمت اصول   ششم

وضعیت عصبی در در 

افراد سالم و مبتالیان به 

 اختالالت عصبی

 کرانیالاعصاب  وضعیت هوشیاری و معاینه فیزیکی و تاریخچه سالمت -0

 شریح کندرا تگانه  02

و تعادل را حرکتی -معاینه فیزیکی وضعیت حسی تاریخچه سالمت و -2

 تشریح نماید 

 فیزیکی رفلکس ها را تشریح نمایدمعاینه  تاریخچه سالمت و -3

 داده های عینی و ذهنی مربوط به اختالالت عصبی را تفسیر نماید -4

غالمی با دکتر 

مشارکت 

ارائه  (  دانشجویان

و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(



اصول کلی بررسی سالمت  هفتم 

 عضالنی-اسکلتیوضعیت 

در افراد سالم و مبتالیان به 

 عضالنی-اسکلتیاختالالت 

معاینه فیزیکی عضالت و وضعیت حرکتی را  تاریخچه سالمت و -0

 بر اساس آزمونهای اختصاصی تشریح نماید

آزمونهای اختصاصی مربوط به تروماهای اسکلتی عضالنی و -2

 کمردردها را تشریح نماید)نظیر مک موری....الزک و...(

عضالنی را تفسیر -اسکلتیداده های عینی و ذهنی مربوط به اختالالت  -3

 نماید

 

غالمی با دکتر 

مشارکت 

ارائه  (  دانشجویان

و ارزیابی 

دانشجویی، بحث و 

 نظارت مدرس(

اصول کلی بررسی سالمت  هشتم 

جنسی در افراد سالم و 

مبتالیان به اختالالت 

 تناسلی/تولید مثل

سیستم تناسلی مردان را تشریح  معاینه فیزیکی و جنسی تاریخچه سالمت -0

 نماید

جنسی و معاینه فیزیکی سیستم تناسلی زنان را تشریح تاریخچه سالمت  -2

 نماید

ارزیابی بیماریهای التهابی لگن در زنان را تشریح و  تاریخچه سالمت و -3

 اختالالت مرتبط را افتراق دهد

 درا تفسیر نمای مثلجنسی/تولید داده های عینی و ذهنی مربوط به اختالالت  -4

 

 غالمیدکتر 

 

 نحوه ارزیابی دانشجویان:

 %31حضور و مشارکت فعال در کالس برای حل مسایل مطرح در کیس استادی ها: 

 %31ارائه سمینار مرتبط با بررسی ابعاد سالمت در بیماریهای مختلف: 

 %41امتحان پایان ترم: 

 منابع:

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

بررسی سریع عالیم و نشانه ها، ترجمه زهرا جنت علی پور و -2

 1388چاپ اول.همکاران.نشر جامعه نگر.

3- Weber ,Janet R.kelly J H . Health Assessment in Nursing. Fifth Edition.2013. Wolters Kluwer 

مقاالت معتبر-4  
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