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 آموخت فکرتبه نام آن که جان را 
 

 انشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهاند

 دانشکده پرستاری و مامایی

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :شرح درس

پرستاری با در اين درس به وضعیت سالمت سیستم های مختلف بدن و نقد و بررسی وضعیت سالمت از ديدگاه 

استفاده از الگوهای مختلف پرستاری پرداخته می شود به بررسی کیفیت زندگی مددجويان و بیماران پرداخته و 

همچنین با فراهم آوردن فرصت مناسب  مفهوم نسبت به ثبت مستندات بررسی وضعیت سالمت اقدام می کنند.

 انحراف از سالمت و مشکالت مددجويان خواهند شد.  برای دانشجويان در محیط های بالینی، قادر به تعیین موارد 

 

 : ف کلی درساهدا

در پايان اين درس انتظار می رود دانشجويان با اصول ارتباط درمانی و مصاحبه، چگونگی انجام معاينات فیزيکی، 

شنا گردد. با اصول و روشهای کاربرد بالینی، آزمايشات پاراکلینیکی )راديولوژی، آزمايشگاه(،انحراف از سالمت آ

کسب مهارت در درک وضعیت سالمت، تعیین موارد انحراف از سالمت و استفاده از فرآيند پرستاری به منظور 

 حفظ و ارتقای سالمتی و دستیابی به سطح مطلوب کیفیت زندگی مددجويان و بیماران آشنا شوند.

 

 .…………… گروه آموزشی

 Course Syllabusشناسنامه درس 
 511555  شماره درس:        پايش وضعیت سالمت بزرگساالن                                               کارآموزی  عنوان  درس :  

                                         ندارد  پیش نیاز :  دروس                             واحد عملی 1 نوع و تعداد واحد : 

 401-402اولسال تحصیلی :  نیم                                     :)رشته، مقطع، ترم(فراگیران 

   بیمارستان: تشکیل کالس مکان                            دوشنبه   زمان کالس:

 حضور در دفتر کار: زمان                    دکتر سیما بابايیمسئول درس :  

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

  آقای دکتر سینا مباشری زاده و آقای جمشید شوشتريان خانم دکتر نظری، دکتر حجت اهلل يوسفی،دکتر سیما بابايی، آقای  اساتید درس:

 

  آدرس گروه اینترنتی درس:

      :اینترنتی ایمیل گروه
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 :اهداف رفتاری

 قادر باشد: دانشجو پس از پایان درس

 صحیح از مددجويا خانواده  را بکار گیرد.  assessmentيك ارتباط موثر همراه بااصول صحیح  -1

 شرايط و اصول اخالقی را هنگام معاينه فیزيکی به کار گیرد. -2

 يافته های حاصل ار گرفتن شرح حال و معاينه فیزيکی را مستندسازی نمايد. -3

معاينه فیزيکی بیمار را تشخیص و از موارد طبیعی تغییر در وضعیت سالمت و يافته های غیرطبیعی حاصل از -4

 افتراق دهد.

 معاينه فیزيکی سیستم قلب و عروق، را بر بالین بیمار انجام دهد. -5

 معاينه فیزيکی سیستم تنفس و ريه، را بر بالین بیمار انجام دهد. -6

 معاينه فیزيکی شکم، را بر بالین بیمار انجام دهد. -7

 ستم اعصاب محیطی و مرکزی، را بر بالین بیمار انجام دهد.معاينه فیزيکی سی -8

 معاينه فیزيکی سیستم چشم،گوش،حلق و بینی را بر بالین بیمار انجام دهد. -9

 معاينه فیزيکی پوست، را بر بالین بیمار انجام دهد. -10

 بررسی کیفیت زندگی مددجو بیماران را انجام دهد -11

سرولوژيکی، بیوشیمی، گروههای خونی و میکروب شناسی را موردبررسی قرار داده کاربرد بالینی آزمايشات  -12

 واز بانك خون بازديد کند.

 نتابج آزمايشات سرولوژيکی، بیوشیمی، گروههای خونی و میکروب شناسی را تفسیرنمايد. -13

 د.نقش پرستار را در آماده سازی بیمار جهت آزمايشات راديولوژی موردبررسی قرار ده -14

 بتوان در موقعیت اورژانس از طريق انجام ترياژ نسبت به تعیین وضعیت بالینی فرد اقدام نمايد. -15
 

 شیوه تدريس:

این درس یك واحد عملي مي باشد كه زیر نظر اساتيد و بصورت بكارگيري مطالب آموخته شده به روش شبيه سازي بر روي 

ب مهارت در انجام معاینه فيزیكي وبازدید از بانك خون و رادیولوژي ماكت و همكالسي و بر بالين بيمار، تمرین و كس

 رساله عملي خواهد بود. محيط یاليني شامل بخش هاي داخلي و جراحي بيمارستان خواهد بود. presentو

 

 

 ابزار مورد نیاز تدريس:

فشارسنج، خط كش وایت بورد، ویدئو پروژكتور، رایانه، ماژیك، سيموالتور آنه، گوشي طبي، دستگاه 

 و پنبه الكل

 تکالیف: 

 روش دستيابي به اهداف آموزشي:

 به منظور نيل به اهداف آموزشي فوق تكاليف ذیل در نظر گرفته شده است:
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 نمره( 05انجام عملي معاینه فيزیكي بر روي بيمار: )

دانشجو به طور منظم در محل كارآموزي حضور یافته و براساس موضوع موردبحث،)قبل از ورود به بخش روش معاینه را در 

پراتيك تمرین و دیدن فيلم ویدیویي( بيمار را با توجه به سيستم هاي مختلف )اعصاب، سرو گردن، قفسه سينه، شكم، 

یكي قرار داده و نتایج به دست آمده را بر بالين بيمار در حضور استاد و سایر عضالت اسكلتي، قلب و عروق و...( مورد معاینه فيز

 نمره(05) :بررسي  ارایه بررسي و شناخت سيستم هاي بدندانشجویان گزارش نماید. 

 نماید.و ارایه را تدوین  آنفرم بررسي و شناخت وضعيت سالمت  ي از سيستم هاي بدن ودانشجو یك

 نمره( 45زیكي: )آموزش باليني معاینه في

آموزش  skill labدانشجو یك سيستم مورد بحث در این درس را به دانشجویان كارشناسي در بيمارستان بر بالين بيماریا  

 دهد )با هماهنگي گروه و استاد مربوطه(.

 مسئوليت ها و فعاليت هاي فراگيران:

 از دانشجو انتظار مي رود:

 كارآموزي و سمينارهاي دانشجویي داشته باشد.حضور به موقع و بدون غيبت در محل  -0
 مطالب مربوط به هر مبحث را قبل از كارآموزي مطالعه نماید. -2

 فعاالنه در بحث هاي گروهي باليني شركت نماید. -3

 تكاليف تعيين شده را در موعد مقرر تحویل دهد. -4

 ت دستوري را بنماید.در تهيه و تنظيم رساله عملي و گزارش، رعایت آئين نگارش و نكا -0

 در پایان درس پيشنهادات و نظرات خود را به منظور پيشبرد و كفایت این درس ارائه نماید. -6

 

 :یدانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیاب ارزشیابی نحوه

 

 نمره 05                     ارایه بررسي و شناخت سيستم هاي بدن بررسي -

 نمره 45           آموزش باليني معاینه فيزیكي  -2

 نمره 05                     انجام عملي معاینه فيزیكي و گزارش معاینه  -3
 نمره 055جمع كل                         

 :دوره و قوانین ها استیس
 

 خواهد شد:حضور مرتب و به موقع دانشجو در كالس و در صورت غيبت مشمول مقررات زیر 

 در صورت تاخير از حضور در محل كارآموزي خودداري و بدین وسيله در حفظ نظم سهيم باشد. -الف

 هرگونه غيبت و تغيير برنامه كارآموزي با هماهنگي مسئول درس باشد.-ب

 خدمات حمایتي دوره:

 بازدید از بانك خون، آزمایشگاه و بازدید از رادیولوژي-
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 ی درسزمانبندجدول 
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