
1 

 

  911315 شماره درض:            فيسيكي معاينات و شناسي نشانه  كارآموزی   نام درض :

  فيسيكي معاينات/شناسي شناسي،نشانه ايمني و شناسي انگل و ،ميكروب 2 و1 ،فيسيولوشی 2و1 تشريحپيش نياز با همسمان:

کبساهَصی)عولی( :ًَع ٍاحذ                                          واحد 1تعداد واحد :   

92721031306شوبسُ تلفي:                تْویٌِ دادخَاُ تْشاًیهسئَل دسس:    

  اعضبی ّیبت علوی گشٍُ هبهبیی سبیش هذسسیي:

E mail: tdtahmineh@gmail.com        
 

 هدف كلي درض: 

  پب تب سش اص بذى هختلف ّبی سیستن سالهت ٍضعیت بشسسی بب داًشجَ آشٌبیی

 صه:اهداف وي

 :ببشذ فشاگیشلبدس ببیستی دٍسُ پبیبى اص پس  

  .ًوبیذ بیوبس اخز اص کبهل ٍ لیك د تبسیخچِ ٍ حبل ششح. 7

  . ًوبیذ ثبت ٍ کٌتشل صحیح شیَُ بِ سا ّبی هحیطی ًبض ٍ حیبتی عالین. 3

  .ًوبیذ اسصیببی صحیح شیَُ بِ سا ًبخي ٍ هَ ، پَست سیستن. 2

 دّذ اًجبم سا گشدى ٍ سش سیستن رٌّی الینع بشسسی ٍ فیضیكی هعبیٌِ .4

  .دّذ اًجبم بیوبس بشسٍی سا چشن فیضیكی هعبیٌِ. 3

 . دّذ اًجبم بیوبس بشسٍی سا گَش فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی. 6

 . دّذ اًجبم بیوبس بشسٍی سا للبی سیتن فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی. 1

 . دّذ ًجبما بیوبس بشسٍی سا سیَی سیتن فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی .8

 . دّذ اًجبم بیوبس بشسٍی  سا( کلیِ ، گَاسش سیتن) شكن فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی .0

 . بیوبس اًجبم دّذ یٍ هعبیٌِ فیضیكی سیستن اعصبة سا بشسٍ بشسسی .79

 بیوبس اًجبم دّذ بشسٍی سا اسكلتی–بشسسی ٍ هعبیٌِ فیضیكی سیستن عضالًی  .77

 

 شرح درض:
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 ًبض ٍ حیبتی عالین ،کٌتشل ٍ ثبت بیوبس  اص کبهل ٍ لیك د تبسیخچِاخز  ٍ گیشی حبل ششحایي دسس شبهل  

 سش سیستن رٌّی عالین بشسسی ٍ فیضیكی هعبیٌِ - ًبخي ٍ هَ ، پَستهعبیٌِ – صحیح شیَُ بِ سا ّبی هحیطی

 -عشٍلی یللب سیتن فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی - گَش فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی - چشن فیضیكی هعبیٌِ - گشدى ٍ

ٍ هعبیٌِ  بشسسی -( کلیِ ، گَاسش سیتن) شكن فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی - سیَی سیتن فیضیكی هعبیٌِ ٍ بشسسی

 فیضیكی سیستن اعصبة

  اسكلتی–بشسسی ٍ هعبیٌِ فیضیكی سیستن عضالًی  

 

 منابع اصلي درض:

 . 7280،بابایی ٍ ّوکاراى.هعایٌِ فیسیکی ٍ ًطاًِ ضٌاسی -

2-Bate,s Guide to Physical Examination and history taking Tenth Edition.Lippinc -- 

3972  

 تدریس روش

 پرٍسیجر ًوایص ٍ کارٍرزی اٍل رٍز در پراتیك در آهَزش ٍ توریي
 هربی ًظارت با پرٍسیجر با اجرای  بیوار بالیي در آهَزش عولی ٍ توریي

 )ایٌترًطیپ طرح در( بیهر حضَر بذٍى پرٍسیجر اجرای ٍ بیوار بالیي در حضَر
 

 فراگیران وظایف

 در بخطْا برای هعایٌِ فیسیکی فعال ضرکت
 کارٍرزی هحل در هستور حضَر

 هربَطِ هربی تَسط ضذُ ارائِ کٌفراًسْای تعییي
 

 : مقررات و قوانین

 هجاز غیر غیبت ّر دلیل بِ کسر ًین ًورُ -1 
  کارآهَزی بِ دٍرٍ در تأخیر ّر از کسر بیست ٍ پٌج صذم ًورُ بعذ -2

هعرفی بِ هذیر  ّوراُ، تلفي از استفادُ هاًٌذعذم استفادُ از هاسك ، کٌذ ایجاد اخالل کارآهَزی ادارُ در داًطجَ کِ طبیعی غیر رفتار در تذاٍم صَرت در 3-
 هحترم گرٍُ ٍ در صَرت لسٍم ضَرای اًضباطی

 .ضذُ یِتَص یًَیفرم طبق کارٍرزی هٌاسب بْذاضت فردی ٍ پَضص رعایت 4-

 

 :ارزشیابی هر به مربوط بارم و دانشجو ارزشیابی نحوه

 

 سدیف  سٌجِ ًوشُ

 7 بِ کبس گیشی هْبستْبی استببطی بِ هبدس ٍ ّوشاّبى ٍ ّوكالسی ّب ٍ هشبی ٍ تین دسهبى 3
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 3 هَلع ٍ ٍلت شٌبسی ٍ اًضببط بِ حضَس 3

 2 هعبیٌبت فیضیكی اشتیبق دس اًجبم 1

سُ بِ هبدس اسائِ آهَصش ٍ هشبٍ 2  4 

 6 ششکت فعبل دس کٌفشاًس ّب 4

 1 اخاللی پزیشی اصَل هسئَلیت 3

  ًوشُ کل 39

 

 برنامه کار آموزی

 ببلیٌی ششٍع ٍاحذ تبسیخ تعذاد داًشجَیبى هحل کبساهَصی هذسس کبسآهَصی

 

 سدیف

 7 7499بْوي  32 ًفش دس ّش گشٍُ 6 الضّشا بیوبسستبى گشٍُ هذسسیي هبهبیی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


