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 شرح درس:
بخش آشنا شده و اطالعات الزم را کسب در  مارانیب ینیبال ناتيمعا انجام شرح حال ودر اين درس دانشجويان با چگونگی گرفتن 

 ی ، سیستم عضالنی و انددام هدا ،  و تنفس یقلب ،یعصب ستمیس کلیه سیستم های بدن از جمله شيپاهمچنین با انجام  می نمايند.

میکدرو  شناسدی و سدیتولو،ی ،    ، نحوه تجزيه و تحلیل آزمايشات بیوشیمیايی،آزمايش سلول های خونی ، کنترل عفونتپايش و 

و  یدر رابطه با بررس یپرستار یها شيبا اصول پا  رانیفراگ  دوره  . در اينآشنا می شوند  یبردار ريو تصو یشگاهيآزما یمهارت ها

 نيد مشدکالت ا  یابيد و ارز صیتشدخ  یچگدونگ   همچندین   شدوند.  یآشنا م مارانیب قیشناخت دق یو چگونگ ماریب تیوضع یابيارز

 شدرفته یپ یهدا  شيمرتبط بدا پدا   یمراقبت یها یزيعلل مشکالت و برنامه ر نییتع نیهم چن ومشکل آنها  تیماه نییتع ماران،یب

 یبدرا  ینیو کارآمد بدال  حیصح یریگ میمختلف، قضاوت و تصم یذهن یرابطه استفاده از استدالل ها نيباشد. در ا یمورد توجه م

 باشد. یدوره م نيدر ا یریادگيمشکل و علل آن از ارکان مهم و قابل توجه  نییو تع ریتفس

 :اهداف کلي

   آشنايی فراگیران با اصول پايش پیشرفته

  : کارآموزی یاهداف رفتار

 درس دانشجو قادر خواهد بود که: نیا انیدر پا

 مهارتهای ارتباطی را در انجام مصاحبه بکار گیرد (1



 

 

 
 
 
 
 

 اخذ کرده و تاریخچه پرستاری را بر اساس فرمت آموزشی کامل نماییدشرح حال کامل از مددجو  (2

 مروری بر سیستم های بدن را جهت کسب داده ها کامل و انجام دهد (3

 با استفاده از تکنیک های لمس ،دق،سمع و مشاهده معاینات فیزکی را انجام دهد (4

 مربوطه را انجام دهدبا تاکید بر سیستم تنفس ،قلب و عروق ،اعصاب و شکم معاینات فیزیکی  (5

اختالل در سیستم های بدن را با توجه به شرح حال و انجام معاینات و استفاده از گزارش آزمایشات و گرافی ها  (6

 لیست نماید.

 
 سیاستهاي دوره: 

 روش تدریس:

روز می باشد  9کاراموزی واحد کارآموزی با حضور دانشجو و استاد بر بالین بیمار بصورت عملی اموزش داده می شود.مدت زمان 

 که با هماهنگی استاد صورت می گیرد.

 وسایل مورد نیاز:

وسايل مورد نیاز برای انجام معاينات فیزيکی انجام می شود و الزم است هر دانشجو يک گوشی با استفاده از  یواحد درس نيا

 پزشکی تهیه نمايد.

 مسئولیتها و فعالیتهاي فراگیران:

 جهت اصالح و پیشبرد اهداف آموزشی.ارائه پیشنهادات  -

 حضور به موقع در محل کاراموزی-

 پوشیدن لباس مناسب)روپوش سفید و..( در محل کارآموزی-

 گروهی  های بحث در  فعال  شرکت 

 مطالب مورد نظر باشد. یریمناسب جهت فراگ یعلم یبنا ريز یدارا 

 پژوهش  یها افتهينموده و  یمطالعات کتابخانه ا قيدر گسترش معلومات خود از طر یشده سع سياستفاده از مطالب تدر با

 .رندیبکار گ یآموزش پرستار تیفیرا در جهت بهبود ک ديجد

 کنند. هیخود را ته فیحاصل از پژوهش ها تکال یها افتهيو  ديجد یکاربرد منابع علم با 

 کنند. یگریخود را پ یاموزش یبرنامه ها دیاسات يیخود را به عهده گرفته و با راهنما شتریهر چه ب یریفراگ تیمسئول 

 خود را ارائه دهند. ینظر فیمقرر تکال یخهايتار در 

 

 مقررات:

 میشود.  نمره صفر لحاظ 01/0 بیش از تا مرز کارآموزیبه ازای غیبت غیر موجه دانشجو در 

 تواند حداکثر تا يک هفته بعد از اعالم نمره اعتراض کند.در صورت اعتراض به نمره دانشجو می 

 : کارآموزیدانشجو در واحد  فیتكال

ارائه گزارش روزانه انجام شرح حال و معاینات فیزیکی انجام شده با تاکید بر سیستم تنفس، قلب و عروق، -

 اعصاب و شکم

 ارائه فایل ورد سه فرایند انجام معاینات فیزیکی با جزئیات کامل -

 تکمیل فرم ارزشیابی فعالیت های انجام شده)لوگ بوک(-



 

 

 
 
 
 
 

 : ارزشیابی روش
شکم            و اعصا ، عروق و قلب، تنفس سیستم بر تاکید با شده انجام فیزيکی معاينات و حال شرح انجام روزانه گزارش ارائه-

01% 

                                                                                کامل جزئیات با فیزيکی معاينات انجام فرايند سه ورد فايل ارائه-

01% 

                                                                                         (بوک لوگ)شده انجام های فعالیت ارزشیابی فرم تکمیل-

01% 
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فعالیتعنوان  تاریخ جلسه  مدرس 

انجام گرفتن شرح حال از بیمار ، حال شرح گرفتن چگونگی و مصاحبه های تکنیک ف،یدرس و تکال یمعرف  برنامه طبق  .0

 فرضی و مروری بر سیستم ها

 دکتر قدمی

، سمع کردن،مشاهده ولمس کردن با استفاده از انجام روش دق کردن مروری برگزارش شرح حال گیری ، برنامه طبق  .2

 شیوه رول مدلینگ

 یدکتر قدم

 یدکتر قدم (،سمعمشاهده ،لمس کی) تکنیکیزیف ناتیومعا ی(:  نشانه شناس1) یتنفس ستمیس شیپا برنامه طبق  .0

 یدکتر قدم ها داده پایش( سمع و دق تکنیک) فیزیکی معاینات:  قلبی سیستم پایش ارایه گزارش روز قبل و  برنامه طبق  .0

 جمجمه اعصاب بررسی هوشیاری، و ذهنی وضعیت بررسی  عصبی سیستم پایش و  قبل روز گزارش ارایه برنامه طبق  .5

 ها داده پایش ، حسی و حرکتی سیستم بررسی ها، رفلکس ای

 یدکتر قدم

  گوارش و معاینات شکم  ستمیس معاینات یبررس،  قبل روز گزارش ارایه برنامه طبق  .6

 

 یدکتر قدم

و معیار کالسکو و تست های  بدن سیستم چهار فیزیکی معاینات کامل انجامو  قبل روز گزارش ارایه برنامه طبق  .7

 تشخیصی مننژیت

 دکتر قدم

 یدکتر قدم گرفتن شرح حال و انجام کامل معاینات فیزیکی چهار سیستم بدن برنامه طبق  .3

  عملی امتحان   .9



 

 

 
 
 
 
 

 
 


