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 مقدمه: 

به وضعیت سالمت سیستم های مختلف بدن و نقد و بررسی وضعیت سالمت از دیدگاه پرستاری با استفاده از الگوهای مختلف در این درس 

مددجویان و بیماران پرداخته و نسبت به ثبت مستندات بررسی وضعیت سالمت اقدام  گیکیفیت زند پرداخته می شود به بررسی پرستاری

می کنند. همچنین با فراهم آوردن فرصت مناسب برای دانشجویان در محیط های بالینی، قادر به تعیین موارد انحراف از سالمت و مشکالت 

  مددجویان خواهند شد. 

 اهداف كلي: 

می رود دانشجویان با اصول ارتباط درمانی و مصاحبه، چگونگی انجام معاینات فیزیکی، اصول و روشهای کاربرد در پایان این درس انتظار 

با کسب مهارت در درک وضعیت سالمت، تعیین موارد آشنا گردد.  سالمت انحراف از ،بالینی، آزمایشات پاراکلینیکی )رادیولوژی، آزمایشگاه(

یند پرستاری به منظور حفظ و ارتقای سالمتی و دستیابی به سطح مطلوب کیفیت زندگی مددجویان و انحراف از سالمت و استفاده از فرآ

 بیماران آشنا شوند.

 اهداف رفتاری: 

 در طی این درس دانشجو قادرخواهند بود :

 را شرح دهد. انواع روش های و رویکردهای بررسی وضعیت سالمت)سریع الویت مدار، جامع و تمرکز یافته( -1

انواع روش های جمع آوری داده ها و استخراج مشکالت مددجویان را با استفاده از الگوها و مدل های بررسی و شناخت در پرستاری  -2

 توضیح دهد.

ورید مرکزی و...( را  تفسیر داده های حاصل از ابزارهای فیزیولوژیک پایش سالمت)پالس اکسیمتری، پایش فشارخون شریانی، پایش فشار-4

 هد.شرح د

 شرایط و اصول اخالقی را هنگام معاینه فیزیکی به کار گیرد. -3

 مشخصات یافته های طبیعی حاصل از معاینه فیزیکی مددجو را شرح دهد. -5

 یافته های غیرطبیعی حاصل از معاینه فیزیکی بیمار را تشخیص و از موارد طبیعی افتراق دهد. تغییر در وضعیت سالمت و-6



2 

 

 ت سالمت بر اساس رویکردهای مختلف را انجام دهد مستندسازی وضعی -7

 معاینه فیزیکی سیستم ها )قلب و عروق، قفسه سینه، اعصاب و ....( را بر بالین بیمار به کار گیرد. -8

 بررسی قرار دهد. اصول انجام و نقش پرستار را در آزمایشات سرولوژیکی مورد -9

 وشیمی و  گروه های خونی موردبررسی قرار دهد.اصول انجام و نقش پرستار در آزمایشات بی -11

 کاربرد بالینی آزمایشات سرولوژیکی، بیوشیمی، گروههای خونی و میکروب شناسی را موردبررسی قرار دهد. -11

 قرار دهد.اطالعات پایه در بررسی انواع روشهای رادیولوژی )گرافی، سی تی اسکن، رادیوایزوتوپ، سونوگرافی( را موردتجزیه و تحلیل  -12

 نقش پرستار را در آماده سازی بیمار جهت آزمایشات رادیولوژی موردبررسی قرار دهد. -13

14- CXR .طبیعی و غیرطبیعی در بیماریهای مختلف را موردتجزیه و تحلیل قرار دهد 

 
تر و جزيي ار اختصاصيبسی نیاهداف توسط مدرس نيتر تدوين شده وابه صورت كلي رفتاری توجه: الزم به ذكر است كه اهداف

 خواهد شد. يتر اطالع رسان

 

 شیوه اداره درس و تدريس: 

وپاسخ ، بحث در گروه كوچک و با  ،پرسشيهای سخنرانجلسه درهفته و با استفاده از روش کيواحدنظری به صورت  کي

 دئويو ، powerpointزیبرد و ن تيووا کيتفکر انتقادی و متمركز بر حل مساله ارائه خواهد شد . برای ارائه درس از ماژ کرديرو

 .استفاده خواهد شد  پنبه الکل و ر آنه، گوشي طبي، دستگاه فشارسنج، خط كشسیموالتو انه،يپروژكتور، را

 

 از دانشجو انتظار مي رود:

 حضور به موقع و بدون غیبت در كالس های نظری و عملي داشته باشد.  1

 . ديشده قبل از هركالس مطالعه نما نییمنابع تعمطالب مربوط به هر مبحث را بر اساس  2

 . ديفعاالنه در بحث های گروهي شركت نما 3

 دهد.  ليتکالیف تعیین شده را در موعد مقرر تحو 5

 . ديآئین نگارش و نکات دستوری را بنما تيگزارش رعاو  در تهیه و تنظیم سمینار 5

 . ديدرس ارائه نما نيا تيپیشبرد و كفا درس پیشنهادات و نظرات خود را به منظور انيدر پا 6

 

 در نظر گرفته شده است: انيبرای دانشجو ليمنظور نیل به اهداف آموزشي فوق تکالیف ذ هب

 (نمره2 )بزرگساالندر  فرم های بررسی شناخت نیدتریجد هیارا .1

 نياساتید ا ييراهنما جلسه اول بادر دو  ستييبا انيفرم های بررسي شناخت ، دانشجو نيتر ديبیشتر با جد ييمنظور آشنا به

 .ندينما هيها و منابع معتبر علمي تهیه و ارا تيفرم ها را از سا

 (نمره 3 ) یصیتشخ یجرهایپروس ای یکیزیف نهیمعا نهیدر زم یمناسب آموزش لمیتهیه و ارائه ف .2

 (نمره 4)سمینار:  ارائه .3

 غیرطبیعي موجود در اختالالت کييهای فیز افتهيلب علمي، مطا نيدتريو جد نيدانشجو موظف است با بهره گیری از آخر هر

 پرستاری و با توجه به كلیه مطالعات تشخیصي ندياز سیستم های موردنظر را تعیین و تنظیم نموده و براساس فرآ کيي عيشا

 اطالعات كافي و معتبریابزار بررسي و شناخت كامل پرستاری  کياختالل موردنظر را بررسي و ضمن ارائه  (پاراكلینیکي و ....)

كمک آموزشي سمینار را  ليو با استفاده از وسا ديمطرح نما تياطالعات ذهني و عیني را براساس اولو تاًيو نها دينما فراهم

 .ديو ساعت تعیین شده ارائه نما خيتاردر

 سمینار: ابييارز نحوه
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 (نمره1)آموزشي با مفهوم انتخاب شده  caseبودن  متناسب

 (نمره1)به سئواالت مطرح شده ييوپاسخگ نحوه

 (نمره 1)مطالب از لحاظ كیفي و كمي تيكفا

های  تشخیص کي،يفیز نهيمقدمه، اهداف، مستندات شرح حال و معا)نسخه نرم افزاری مبتني بر روش علمي ليو تحو تنظیم

 نمره( 1)زیيپرستاری و برنامه ر

 

 ابزار مورد نیاز تدريس:

 كالس آنالين ادوبي كانکت  سامانه نويد، سامانه برگزاری

 

 شیوه ارزشیابي
 

 نمره عنوان ارزشیابي رديف

شركت و حضور فعال در فضاهای مشاركتي آفالين و جلسات  1

 آنالين

1 

سمینار در  حین دوره )ارائه فیلم  مناسب آموزشي و  تکالیف 2

ارائه فرم های  ي،صیتشخ یجرهایپروس اي معاينه فیزيکي نهیزم

مشاركت در بحث و پاسخ ) در حین تدريسو   ( بررسي شناخت

 در صورت برگزاری كالس آنالين( به سواالت
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 11 آزمون پايان ترم 3

 به ازای هر چهار جلسه حداقل يک فعالیت يادگیری گذاشته شود.*
 

 و قوانین دوره: ها استیس
)شايسته است ن اسالمي در كالس. و رعايت نظم و ترتیب، اصول اخالقي و موازي ،نداشتن غیبتحضور به موقع. 1

دقیقه قبل از شروع در كالس حاضر باشند.(الزم به ذكر است كه در صورت داشتن غیبت بیش از چهار  5دانشجويان 

 هفدهم كل جلسات،دانشجو مجاز به شركت در امتحان پايان ترم نبوده و برای وی نمره صفر منظور خواهد شد.
 ا استاد صورت گیرد.پس از هماهنگي بخروج ازكالس . 2

.دانشجويان بايستي از مطالعه جزوات غیر مرتبط با موضوع درس،صحبت با همکالسي ها،استفاده از تلفن همراه،كار 3

 با نوت بوک و هر اقدام ديگری كه سبب اختالل در نظم كالس گردد خودداری نمايند.

 .شاركت در پرسش و پاسخ ها()نظیر گوش دادن فعال و م ناریسم و . داشتن حضور فعال در كالس5

الف( غیبت درجلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشي مربوطه درصورتي مجازخواهدبود  -5

يید شده وباتشخیص معاون محترم أومشمول كسر نمره نخواهد گرديد كه با ارائه مدارک مستند وگواهي معتبر وت

 آموزشي دانشکده مجاز شناخته  شود.

 خورد با غیبت غیر موجه دانشجو دركالس درس درسقف كمتر ازچهار هفدهم به شرح زير مي باشد:ب( نحوه بر

 يک جلسه غیبت غیر موجه                                              قابل بخشش -

 دو  جلسه غیبت غیر موجه                                               كسر يک نمره -

 نمره 25/2غیبت غیر موجه                                              كسر سه  جلسه -

 نمره 5چهار جلسه غیبت غیر موجه                                             كسر -
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ج( درخصوص نحوه برخورد با تعطیلي كالس )غیرمجاز( كه به صورت گروهي انجام مي شود، به ازای هرجلسه استاد 

 نمره كسر نمايد. 2واند تا سقف مي ت

 د( استاد مکلف به حضور وغیاب درتمامي جلسات درس وتحويل لیست حضوروغیاب به آموزش دانشکده مي باشد.

غیاب ازاستاد واجرای مقررات آموزشي براساس مصوبات شورای  و ه( آموزش دانشکده ملزم به دريافت لیست حضور

 طه مي باشد. آموزشي دانشگاه وآئین نامه های مربو

          منابع تدريس: 
 .1389 ،اطمینانسریع بیماریها با تاکید بر عالیم و نشانه ها. انتشارات  تشخیص و همکاران بابایی -1

 .1393انتشارات اطمینان. ،بررسی وضعیت سالمت و نشانه شناسی بابایی و همکاران، -2

 

1-Fickertt Wilson, susand&Foret Giddens,jean. Health Assessment for Nursing Practice,6th 

Edition , st Louis: Elsevier Co.2017 

2- Bickly Lynn S. & Peter G. Szilagyi, Bates guide to physical Examination and History 

taking,Twelfth Edition, Lippincot publication Co.2017 

4-Sharon Jensen. Health Assessment Nursing A Best practice Approach, Lippincot publication 

Co.Second Edition.2015 

5- Weber J.R. Kelley,J.H. Health Assessment in Nursing. 5th Edition. Lippincott Williams & 

wilkins; 2018 

6- Cox, CL. Physical Assessment for Nurses and Healthcare Professionals. 3th Edition.Willy 

Blackwell publishing; 2019. 

 

 دردسترس مي باشد. WWW.nm.mui.ac.irدانشکده  Web site* شناسنامه كامل درس در 
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 جدول زمان بندی كالس درس 
 

سالمت                 تیوضع پايش عنوان درس: 511555شماره درس:         99-1511نیمسال اول          
15-16زمان كالس: يکشنبه                                             داخلي جراحيارشد پرستاری  يكارشناس انيدانشجوراگیران: ف  

ی،دكتر نظر ي،دكترفرض ييو خانم ها دكتر بابا ،شوشتريان یزاده ، آقا یدكتر مباشر   ،دكتر يوسفي : انيآقااساتید درس:   

 

 

 رنامه درسجدول زمان بندی ارائه ب

ماژول جلسات  نوع جلسه عنوان جلسه تاريخ رديف

 آفالين

ساعت برگزاری 

 جلسه آنالين

 مدرس

 يکشنبه 1

52/7/1011 

 11-11ساعت 

اهداف  انیدرس، ب يمعرف

 و...........

 ☒آنالين 

 ☐آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 ييخانم دكتر بابا 

 يکشنبه 5

9/1/1011 

 11-11ساعت 

رویکردهای روش های و 

بررسی وضعیت 

سالمت)سریع الویت مدار، 

 ، جامع و تمرکز یافته(
انواع روش های جمع آوری 

داده ها و استخراج مشکالت 

مددجویان ، الگوها و مدل 

های بررسی و شناخت در 

 پرستاری

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 فرضیخانم دکتر  

 يکشنبه 3

11/1/1011 

 10-11ساعت 

سالمت  تیوضع يبررس

 )شکم و...(گوارش ستمیس

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 ييخانم دكتر بابا 

 يکشنبه 0

53/1/1011 

 10-11ساعت 

ابزارهای فیزیولوژیک پایش 

سالمت)پالس اکسیمتری، 

پایش فشارخون شریانی، 

 پایش فشار ورید مرکزی و...(

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 نظریخانم دكتر  

 يکشنبه 2

31/1/1011 

 10-11ساعت 

 سالمت وضعیت بررسي

وعروقي و  قلبي سیستم

   يتنفس سیستم 

 ☒آنالين 

مرور و پاسخ 

به سواالت 

 جلسات قبل

 ☒آفالين 

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 بابايیخانم دکتر  

 يکشنبه 1

7/9/1011 

 10-11ساعت 

سالمت  تیوضع يبررس

 صاباع ستمیس

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 نظریخانم دكتر  
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 يکشنبه 7

10/9/1011 

 10-11ساعت 

اصول كلي راديوگرافي 

و  ،گرافي قفسه سینه ،شکم

و سي تي   MRI ,اندام ها

   اسکن ريه و اندام ها....

 

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 آقای شوشتريان 

 يکشنبه 1

51/9/1011 

 10-11ساعت 

اصول كلي راديوگرافي 

و  ،گرافي قفسه سینه ،شکم

و سي تي   MRI ,اندام ها

  اسکن ريه و اندام ها....

 )ادامه(

 

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☒تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 آقای شوشتريان 

 يکشنبه 9

51/9/1011 

 11-11ساعت 

Functional Test 
organic specific  

 شاخص اترییتغبا تاكید بر 

 يشگاهيهای آزما

 ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

مباشری دكتر آقای  

 زاده

 يکشنبه 11

2/11/1011 

 10-11ساعت 

سالمت  تیوضع يبرررس

 يادراری تناسل ستمیس

  ☐آنالين 

 ☒آفالين 

 ☐تکلیف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 آقای دکتر يوسفی 

 

 

 لینک كالس آنالين:

 
https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-internal-surgery1 

 
 

http://eclass.mui.ac.ir/b/mnc-dz3-xax 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.skyroom.online/ch/nmschool/msc-of-internal-surgery1
http://eclass.mui.ac.ir/b/mnc-dz3-xax

