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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

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

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

رصت مناسب برای نسبت به ثبت مستندات بررسی وضعیت سالمت اقدام می کنند. همچنین با فراهم آوردن ف

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

 اهداف کلی: 

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

با آشنا گردد.  سالمت انحراف از زمايشات پاراکلینیکی )راديولوژی، آزمايشگاه(،اصول و روشهای کاربرد بالینی، 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.

 داف رفتاری: اه

 در طي اين درس دانشجو قادرخواهند بود :

 را شرح دهد. انواع روش های و رويکردهای بررسی وضعیت سالمت)سريع الويت مدار، جامع و تمرکز يافته( -1

 گروه آموزشی پرستاری سالمت بزرگساالن

 Course Syllabusشناسنامه درس 
 5115993  شماره درس:                                                    های پیشرفته پايش سالمتروشعنوان  درس : 

                                          ندارد پیش نیاز :  دروس                            نظری  نوع و تعداد واحد : 

 401-402اولنیمسال تحصیلی :                                      1کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی ترمفراگیران )رشته، مقطع، ترم(: 

   تشکیل کالس:  مکان                             14-16یکشنبه   زمان کالس:

 13-14دوشنبه زمان حضور در دفتر کار:                    دکتر سیما بابايیمسئول درس :  

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

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

 شوشتريان

 



 2 

انواع روش های جمع آوری داده ها و استخراج مشکالت مددجويان را با استفاده از الگوها و مدل های بررسی  -2

 ر پرستاری توضیح دهد.و شناخت د

تفسیر داده های حاصل از ابزارهای فیزيولوژيک پايش سالمت)پالس اکسیمتری، پايش فشارخون شريانی، -4

 پايش فشار وريد مرکزی و...( را شرح دهد.

 شرايط و اصول اخالقی را هنگام معاينه فیزيکی به کار گیرد. -3

 کی مددجو را شرح دهد.مشخصات يافته های طبیعی حاصل از معاينه فیزي -5

تغییر در وضعیت سالمت و يافته های غیرطبیعی حاصل از معاينه فیزيکی بیمار را تشخیص و از موارد طبیعی -6

 افتراق دهد.

 مستندسازی وضعیت سالمت بر اساس رويکردهای مختلف را انجام دهد  -7

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

 بررسی قرار دهد. اصول انجام و نقش پرستار را در آزمايشات سرولوژيکی مورد -9

 اصول انجام و نقش پرستار در آزمايشات بیوشیمی و  گروه های خونی موردبررسی قرار دهد. -10

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

اطالعات پايه در بررسی انواع روشهای راديولوژی )گرافی، سی تی اسکن، راديوايزوتوپ، سونوگرافی( را  -12

 موردتجزيه و تحلیل قرار دهد.

 نقش پرستار را در آماده سازی بیمار جهت آزمايشات راديولوژی موردبررسی قرار دهد. -13

14- CXR .طبیعی و غیرطبیعی در بیماريهای مختلف را موردتجزيه و تحلیل قرار دهد 

 
بسیار  نیاهداف توسط مدرس نيتر تدوين شده وابه صورت کلی رفتاری توجه: الزم به ذکر است که اهداف

 خواهد شد. یتر و جزيی تر اطالع رساناختصاصی

 
 شیوه اداره درس و تدريس: 

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

برد و  تيووا کيتفکر انتقادی و متمرکز بر حل مساله ارائه خواهد شد . برای ارائه درس از ماژ کرديکوچک و با رو
  پنبه الکل و ط کشسیموالتور آنه، گوشی طبی، دستگاه فشارسنج، خ انه،يپروژکتور، را دئويو ، powerpointزین

 .استفاده خواهد شد

 
 وظايف فراگیران )در جلسات حضوری، آفالين و جلسات آنالين به تفکیک(:

 

 از دانشجو انتظار می رود:
 حضور به موقع و بدون غیبت در کالس های نظری و عملی داشته باشد.  1
 . ديشده قبل از هرکالس مطالعه نما نییمطالب مربوط به هر مبحث را بر اساس منابع تع 2

 . ديفعاالنه در بحث های گروهی شرکت نما 3
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 دهد.  ليتکالیف تعیین شده را در موعد مقرر تحو 4
 . ديآئین نگارش و نکات دستوری را بنما تيگزارش رعاو  در تهیه و تنظیم سمینار 5

 . ديدرس ارائه نما نيا تيفادرس پیشنهادات و نظرات خود را به منظور پیشبرد و ک انيدر پا 6
 

 

 در نظر گرفته شده است: انيبرای دانشجو ليمنظور نیل به اهداف آموزشی فوق تکالیف ذ هب
 (نمره2 در بزرگساالن) فرم های بررسي شناخت نيدتريجد هيارا .1

 در دو جلسه اول با ستیيبا انيفرم های بررسی شناخت ، دانشجو نيتر ديبیشتر با جد یيمنظور آشنا به
 .ندينما هيها و منابع معتبر علمی تهیه و ارا تيفرم ها را از سا نياساتید ا یيراهنما
 (نمره 3 ) يصیتشخ یجرهایپروس اي يکيزیف نهيمعا نهیدر زم يمناسب آموزش لمیتهیه و ارائه ف .2

 (نمره 4)سمینار:  ارائه .3

غیرطبیعی موجود  کیيهای فیز افتهيمطالب علمی،  نيدتريو جد نيدانشجو موظف است با بهره گیری از آخر هر
پرستاری و با توجه به  ندياز سیستم های موردنظر را تعیین و تنظیم نموده و براساس فرآ کیي عيشا در اختالالت

ابزار بررسی و شناخت  کياختالل موردنظر را بررسی و ضمن ارائه  (پاراکلینیکی و ....) کلیه مطالعات تشخیصی
مطرح  تياطالعات ذهنی و عینی را براساس اولو تاًيو نها دينما فراهم کامل پرستاری اطالعات کافی و معتبری

 .ديو ساعت تعیین شده ارائه نما خيتارکمک آموزشی سمینار را در ليو با استفاده از وسا دينما

 سمینار: ابیيارز نحوه
 (نمره1)فهوم انتخاب شده آموزشی با م caseبودن  متناسب

 (نمره1)به سئواالت مطرح شده یيپاسخگو نحوه

 (نمره 1)مطالب از لحاظ کیفی و کمی تيکفا
 کی،يفیز نهيمقدمه، اهداف، مستندات شرح حال و معا)نسخه نرم افزاری مبتنی بر روش علمی ليو تحو تنظیم

 نمره( 1)زیيهای پرستاری و برنامه ر تشخیص
 
 

 کالس: نین و مقرراتقوا

و رعايت نظم و ترتیب، اصول اخالقی و موازين اسالمی در کالس.  ،نداشتن غیبتحضور به موقع. 1
دقیقه قبل از شروع در کالس حاضر باشند.(الزم به ذکر است که در صورت  5)شايسته است دانشجويان 

ترم نبوده و داشتن غیبت بیش از چهار هفدهم کل جلسات،دانشجو مجاز به شرکت در امتحان پايان 
 برای وی نمره صفر منظور خواهد شد.

 پس از هماهنگی با استاد صورت گیرد.خروج ازکالس . 2

.دانشجويان بايستی از مطالعه جزوات غیر مرتبط با موضوع درس،صحبت با همکالسی ها،استفاده از 3

 خودداری نمايند.تلفن همراه،کار با نوت بوک و هر اقدام ديگری که سبب اختالل در نظم کالس گردد 

 .)نظیر گوش دادن فعال و مشارکت در پرسش و پاسخ ها( ناریسم و . داشتن حضور فعال در کالس4

الف( غیبت درجلسات درس تا سقف مشخص شده در آئین نامه آموزشی مربوطه درصورتی  -5
يید شده أوتمجازخواهدبود ومشمول کسر نمره نخواهد گرديد که با ارائه مدارک مستند وگواهی معتبر 

 وباتشخیص معاون محترم آموزشی دانشکده مجاز شناخته  شود.
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ب( نحوه برخورد با غیبت غیر موجه دانشجو درکالس درس درسقف کمتر ازچهار هفدهم به شرح زير 
 می باشد:

 يک جلسه غیبت غیر موجه                                              قابل بخشش -
 غیر موجه                                               کسر يک نمرهدو  جلسه غیبت  -

 نمره 25/2سه  جلسه غیبت غیر موجه                                              کسر -
 نمره 4چهار جلسه غیبت غیر موجه                                             کسر -

عطیلی کالس )غیرمجاز( که به صورت گروهی انجام می شود، به ازای ج( درخصوص نحوه برخورد با ت
 نمره کسر نمايد. 2هرجلسه استاد می تواند تا سقف 

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

غیاب ازاستاد واجرای مقررات آموزشی براساس  و ه( آموزش دانشکده ملزم به دريافت لیست حضور
 مصوبات شورای آموزشی دانشگاه وآئین نامه های مربوطه می باشد. 

 
 

 

    

 ابزار مورد نیاز تدريس:
 

 سیستم اساليد شو و کامپیوتر، وايت بورد و ماژيک

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:

 20نمره از  فعالیت رديف

شرکت و حضور فعال در فضاهای  1
 مشارکتی 

1 

حین دوره )ارائه فیلم  مناسب  تکالیف 2

معاينه  نهیسمینار در زم آموزشی و 
 ی،صیتشخ یجرهایپروس اي فیزيکی

در و   ( ارائه فرم های بررسی شناخت

مشارکت در بحث و ) حین تدريس
 در برگزاری کالس پاسخ به سواالت

 (حضوری
 

9 

 10 ترمآزمون پايان  3
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 اصلی و محتواهای ضروری يادگیری: منابع

 

 
 .1339 بابايي و همکاران تشخیص سريع بیماريها با تاکید بر عاليم و نشانه ها. انتشارات اطمینان، -1

 .1393انتشارات اطمینان. بررسي وضعیت سالمت و نشانه شناسي، بابايي 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 کامل درس در 
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 جدول زمان بندی کالس

                              5115993  شماره درس:                   های پیشرفته پايش سالمتروشعنوان درس: 

               1کارشناسی ارشد پرستاری داخلی و جراحی ترمفراگیران )رشته، مقطع، ترم(:  

 401-402اولنیمسال تحصیلی :  

           14-16یکشنبه   زمان کالس:

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

 آقای جمشید شوشتريان
 جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 مدرس فعالیت يادگیری نوع جلسه عنوان جلسه ساعت  /تاريخ رديف

 یکشنبه 1

01/7/0011 

 01-01ساعت 

 ☒ حضوری اهداف و........... انیدرس، ب یمعرف

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ييدکتر باباخانم  

 یکشنبه 2

07/7/0011 

 01-01ساعت 

روش های و رويکردهای بررسی وضعیت 

سالمت)سريع الويت مدار، جامع و 

 ، تمرکز يافته(
انواع روش های جمع آوری داده ها و 

استخراج مشکالت مددجويان ، الگوها و 
مدل های بررسی و شناخت در 

 پرستاری

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 خانم دکتر فرضی 

 یکشنبه 3

40/7/0011 

 00-01ساعت 

 ستمیسالمت س تیوضع یبررس

 )شکم و...(گوارش

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 ييخانم دکتر بابا 

 یکشنبه 4

0/1/0011 

 00-01ساعت 

 قلبی سیستم سالمت وضعیت بررسی

   یتنفس وعروقی و سیستم 

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 دکتر بابایی خانم 

 یکشنبه 5

1/1/0011 

 00-01ساعت 

 ☒ حضوری اعصاب ستمیسالمت س تیوضع یبررس

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 آقای دکتر يوسفي 

 یکشنبه 6

01/1/0011 

 00-01ساعت 

ابزارهای فیزيولوژيک پايش 

سالمت)پالس اکسیمتری، پايش 
فشارخون شريانی، پايش فشار وريد 

 مرکزی و...(

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 نظریخانم دکتر  
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 یکشنبه 7

44/1/0011 

 00-01ساعت 

اصول کلی راديوگرافی ،گرافی قفسه سینه 

و سی تی اسکن ريه   MRI ,و اندام ها ،شکم

   و اندام ها....

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 آقای شوشتريان 

 یکشنبه 8

42/1/0011 

 00-01ساعت 

راديوگرافی ،گرافی قفسه سینه اصول کلی 

و سی تی اسکن ريه   MRI ,و اندام ها ،شکم

 )ادامه(  و اندام ها....

 

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

 آقای شوشتريان 

 یکشنبه 9

1/2/0011 

 01-01ساعت 

Functional Test organic specific  
های  شاخص راتییتغبا تاکید بر 

 یشگاهيآزما

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مباشری دکتر آقای  
 زاده

 یکشنبه 11

01/2/0011 

 00-01ساعت 

Preanalytical test  
 

 ☒ حضوری

 ☐آنالين 

 ☐آفالين 

مباشری دکتر آقای  
 زاده

 بر اساس تقویم آموزشتاریخ امتحان پایان ترم: 

 


