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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در اين درس بررسي مددجو، گرفتن شرح حال و سپس انجام معاينات باليني و ثبت منظم اطالعات  شرح درس:

صورت مي گيرد و سپس اطالعات را بر اساس علم و دانسته ها تجزيه و تحليل نموده و به تشخيص هاي مناسب و 

 منطقي مي توان پي برد.
 

جويان بتوانند با كليات و نحوه گرفتن شرح حال بيماران و در پايان اين دوره انتظار مي رود دانشاهداف کلی درس: 

معاينه فيزيكي سيستم هاي، گوارش، قلب و عروق، تنفس اندام ها، چشم، گوش و حلق و بيني و اعصاب محيطي و مركزي 

تن شرح حال آشنا شده و با توجه به اينكه بيمار شما يك انسان است و انسان ها ارزشمندند، پس دانشجويان بكوشند كه گرف

 و تاريخچه محرمانه در خلوت و بطور خصوصي انجام شود.
 

 اهداف رفتاری:

 دانشجو پس از پايان درس قادر باشد:
 فرآيند بررسي وضعيت سالمت را تعريف كند.-1

 را توضيح دهد. objectiveو subjectiveاطالعات-2

 روش گرفتن شرح حال و تاريخچه فراگير را شرح دهد.-3

 عاينه كه شامل مشاهده، دق، لمس و سمع است را توضيح دهد..روش هاي م-4

 گروه آموزشی پرستاری سالمت بزرگساالن

 Course Syllabusشناسنامه درس 
 511315  شماره درس:   بررسي وضعيت سالمت پرستاري                                   عنوان  درس :

                                                         آناتومي و فيزيولوژي                          پیش نیاز :  دروس         عملي                                               -نظري نوع و تعداد واحد : 

 401-402اول نیمسال تحصیلی :                                     پرستاری 2ترم فراگیران )رشته، مقطع، ترم(:  

   تشکیل کالس:  مکان                                                               13-15     و   15-17شنبه   زمان کالس:

 13-15یکشنبه زمان حضور در دفتر کار:                                             دکتر سیما باباییمسئول درس :  

                         babaee@nm.mui.ac.ir : Email    7543:  شماره تماس 

  دكتر شهال ابوالحسني -دكتر سيما بابايي اساتید درس:
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 روش بررسي و معاينه شكم و روده ها را بيان كند.-5

 روش لمس و دق كبد و طحال را توضيح دهد.-6

 روش بررسي و معاينه قلب و عروق را توضيح دهد.-7

 روش بررسي و معاينه ريه را شرح دهد.-8

 شرح دهد.روش بررسي و معاينه چشم را -9

 روش بررسي و معاينه سيستم اعصاب محيطي و مركزي را توضيح دهد.-11

 روش هاي معاينه سيستم هاي مختلف را بر روي مدل انساني انجام دهد.-11

 روش مشاهده, لمس, سمع و دق را به طور صحيح انجام دهد.-12

 در هنگام معاينه به طور صحيح از وسايل استفاده كند.-13

 معاينه سيستم هاي مختلف را بر روي هم كالسي به طور صحيح انجام دهد.روش هاي -14

 روش هاي معاينه سيستم هاي مختلف را بر روي بيمار به طور كامل انجام دهد.-15

 

    

 آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: حضوری، )در جلساتروش تدریس 

در پايان كالس برخي از محتواها در سامانه نويد بارگذاري خواهد شد. خواهد بود.  بحث گروهي پرسش و پاسخ، سخنراني و

هاي نظري كالس درس عملي در پراتيك )كار بر روي مدل انساني(جهت نشان دادن صحيح معاينه سيستم هاي مورد نظر 

 انجام خواهد شد.

 

 آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: حضوری، وظایف فراگیران )در جلسات

 به موقع در كليه جلسات درس حضور داشته و اخالق و رفتار او اسالمي و احترام آميز باشد.دانشجو -1

 شركت فعال در مباحث كالس داشته باشد و به سئواالت استاد پاسخ دهد.-2

از منابع مختلف علمي موجود در كتابخانه و سايت هاي مختلف اينترنت جهت افزايش سطح دانش و مهارت علمي خود  -3

 اده نماينداستف

 آفالین به تفکیک(: حضوری و قوانین و مقررات کالس)در جلسات

 .است يالزام و مطالعه محتواي جلسات آفالين حضوريحضور به موقع و بدون غيبت در تمام جلسات  -1

دانشجو  يترم نخواهد بود و برا انيدانشجو مجاز به شركت در آزمون پا ،يواحد درس 17/4در صورت غيبت بيش از  -2

 .نمره صفر منظور خواهد شد

جواب صحيح سواالت به بحث و برگزاري كوئيز،  ارائه بازخورد: بعد از هر بار پرسش و پاسخ مبحث قبلي درس روش

   الزم به دانشجويان داده خواهد شد. بازخوردگذاشته مي شود و از اين طريق 
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 یابی:نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزش

 20نمره از  فعالیت ردیف

1 
و حضور در  انجام تکالیف در زمان مقرر

 کالس های حضوری
1 

 8 )عملی( کار در پراتیک 2

 11 امتحان پایان ترم )تئوری( 3

 

 

 منابع اصلی و محتواهای ضروری یادگیری:

 

 

References: 1393انتشارات اطمينان. بابايي و همكاران، معاينه فيزيكي و نشانه شناسي براي پرستاران،   
 

 
 :یادگیری بهتر برای مفید و محتواهای منابع

 پاورپوینت، ورد، پی دی اف، فیلم مربوط به معاینه فیزیکی

Online Data Bases:Navid system 
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 جدول زمان بندی کالس

                              511315      شماره درس:       بررسي وضعيت سالمت پرستاري                               عنوان درس: 

 041-042 اولسال:  نیمسال تحصیلی و

  شنبه ها زمان:                   2كد        فراگیران:    پرستاری                          رشته تحصیلی:

  

 خانم دکتر بابایی، خانم دکتر ابوالحسنیاساتید درس: 
 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان 

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

1 11/6/401 

15-13 

 ☒ حضوری و شرح حال مصاحبه

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

2 2/7/401 

15-13 

بررسی و شناخت و معاينه فيزيكي 
 شكم

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

3 1/7/401 

15-13 

بررسی و شناخت و معاينه فيزيكي 
 قلب و عروق

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

4 16/7/401 

15-13 

و شناخت و معاينه فيزيكي بررسی 
 تنفس

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

5 23/7/401 

بررسی و شناخت و معاينه فيزيكي  15-13
 سيستم اعصاب

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر

 ابوالحسنی

6 30/7/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

7 7/8/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

8 14/8/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 
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 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ابوالحسنی

1 21/8/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

10 28/8/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

11 5/1/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

در کالس و حضور فعاالنه 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

12 12/1/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

13 11/1/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي قلب و ريه
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

14 26/1/401 

15-13 

 معاينه فيزيكي قلب و ريه
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 جدول زمان بندی کالس

                              511315      شماره درس:       بررسي وضعيت سالمت پرستاري                               عنوان درس: 

 041-042 اولسال:  نیمسال تحصیلی و

  شنبه ها زمان:                 1كد        فراگیران:    پرستاری                          رشته تحصیلی:

  

 خانم دکتر بابایی، خانم دکتر ابوالحسنیاساتید درس: 
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت یادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاریخ ردیف

1 11/6/401 

17-15                                                                       

 ☒ حضوری و شرح حال مصاحبه

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی



 6 

2 2/7/401 

17-15                                                                       

بررسی و شناخت و معاينه فيزيكي 
 شكم

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

3 1/7/401 

17-15                                                                       

بررسی و شناخت و معاينه فيزيكي 
 قلب و عروق

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

4 16/7/401 

17-15                                                                       

بررسی و شناخت و معاينه فيزيكي 
 تنفس

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

5 23/7/401 

بررسی و شناخت و معاينه فيزيكي                                                                        17-15
 سيستم اعصاب

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

6 30/7/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

7 7/8/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

8 14/8/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

1 21/8/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

10 28/8/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

11 5/1/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

12 12/1/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي شكم
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

13 11/1/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي قلب و ريه
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 
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 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

 ابوالحسنی

14 26/1/401 

17-15                                                                       

 معاينه فيزيكي قلب و ريه
 معاينه فيزيكي سيستم اعصاب

پراتیک، 

 ☒ حضوری

 ☐آنالین 

 ☐آفالین 

حضور فعاالنه در کالس و 

 پاسخ به تکالیف

 خانم دکتر بابایی

خانم دکتر 

 ابوالحسنی

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 

 


