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 به نام خـداوند جـان آفـرين

 
 لرستاندانشگاه علوم پزشکي 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي

 آموزشي ریزیواحد برنامه

 برای دروس مجازی طرح درس ترمی

 

 واحدی( دوبرای یک درس  هساعت دوی جلسه 71)برای یک دوره درس کامل، برای مثال:  

  درس: مشخصات كلي

 

 فوریت پزشکی-کاردانی تحصیلي: یرشتهو  مقطعفوریت های پزشکی    گروه آموزشي:         اری پلدخترپرست دانشکده:

 تشریح و فیزیولوژی   :یش نیازپ تئوری :دنوع واح   1.5        تعداد واحد:        و معاينات بدني  نشانه شناسی: نام درس

 سامانه نوید : مکان برگزاری      71-8  :تساع             دو شنبه  :روز : زمان برگزاری كالس

 شهین توحیدی :مدرسین )به ترتیب حروف الفبا( شهین توحیدی :مسئول درس         17 :تعداد دانشجويان

 

  :درس معرفي

ده از بیمار و خانواده بیمار و نیز بر اساس اطالعات به دست آم و دانشجو بتواند با بررسی بیمار و معاینات بالینی به مشکالت بالینی بیمار آگاهی یابد 

 معاینه فیزیکی به ارزیابی بیماران بپردازد و بررسی بیمار را به عنوان اولین اقدام در برخورد با بیماران بکار ببرد.

 آشنایی دانشجو با مبانی اخذ شرح حال و انجام معاینه فیزیکی در بیماران  )لطفا شرح دهید(هدف كلي: 

 در واقع همان اهداف كلي طرح درس است() بینابیني:اهداف 
 دانشجو بتواند:

 درستی اخذ نمایدشرح حال یک بیمار فرضی را به

 مفاهیم پایه در ارزیابی اولیه بیمار را تشریح نماید 

 اصول مصاحبه با بیمار را توضیح دهد  

 تکنیک های معاینه را شرح دهد 

 را توضیح دهد وسایل معاینه ی بدن را نام ببرد و کاربرد هر یک

 بررسی سیستم پوششی را برای بیمار فرضی انجام دهد 

 بررسی سیستم تنفسی را برای بیمار فرضی انجام دهد 

 بررسی سیستم قلبی عروقی را برای بیمار فرضی انجام دهد 

 بررسی سیستم عصبی را برای بیمار فرضی انجام دهد 

 انجام دهدبررسی سیستم عضالنی اسکلتی را برای بیمار فرضی  

 تفاوت معاینه در بزرگساالن و کودکان را برای بیمار فرضی توضیح دهد 

 ثبت معاینات بالینی را انجام دهد 
 

 های تدريس:شیوه

       پرسش و پاسخ             سخنرانی برنامه ریزی شده            سخنرانی

     (TBL) یادگیری مبتنی بر تیم      (PBL) یادگیری مبتنی بر حل مسئله      بحث گروهی

 فیلم آموزشي  :سایر موارد

 

 :(در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک) وظايف و تکالیف دانشجو
 انجام به موقع تکالیف ارائه شده در سامانه نوید
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 در سامانه نوید "گفتگو"مشارکت فعال در بخش 

 حضور فعال و به موقع در کالس های برخط

 )در جلسات آفالین و جلسات آنالین به تفکیک(: و مقررات كالسقوانین 

 انجام به موقع تکالیف ارائه شده در سامانه نوید

 در سامانه نوید "گفتگو"مشارکت فعال در بخش 

 حضور فعال و به موقع در کالس های برخط

 وسايل آموزشي:   

  وب سرویس کالس آنالین    سامانه مدیریت یادگیری              کامپیوتر              پروژکتورویدئو     وایت برد

 :  ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد        سامانه آزمون مجازی فرادید 
 

 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابي دانشجو و سهم هر كدام از فعالیت

 

 

 نمره از بیست فعالیت رديف

 2 ن مقررانجام تکالیف در سامانه نويد در زما 1

 2 های كالسي در سامانه نويدآزمون 2

 1 های مجازی آنالينحضور در كالس 3

 1 مستمرامتحان  4

 14 امتحان پايان ترم 5

 

 نوع آزمون

    غلط -صحیح   جور کردنی           ایچندگزینه         پاسخ کوتاه     تشریحی

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه
 

 :منابع انگلیسي

Fuller, j. health assessment:a nursing approach. Philadelphia. last edition 

Leasia, MD. A practical guide to health assessment. Philadelphia :W. B. Sundets. last edition 

Potter, P. A. Poket guide to health assessment. Mosby. last edition 
 منابع فارسي:

 

 1131/ انتشارات جامعه نگر/ مترجم طاره قزلجه/ (بررسی وضعیت سالمت برای پرستاران )براساس باربارا بیتز

 توضیحات مهم:

 

  کردبه صورت آفالین و یا آنالین برگزار  توانرا میهرجلسه. 

 



  

1 

 

 به عنوان استاندارد پایه محسوب  ،جلسه مربوط بهای اری محتوای چندرسانهذبارگ ،رت آفالیندر صورت انتخاب جلسه به صو

توانید نسبت به می ،بنابراین .های جلسات آفالین نیز استفاده نمایدماژولسایر تواند عالوه بر آن از گردد و استاد درس میمی

 ام نمایید.گذاری بخش ماژول جلسات آفالین در ستون مربوطه اقدعالمت

 

 ًکالس  ، سعی شود کمترزیاد استشبکه در ساعاتی که ترافیک  انتخاب زمان ارائه جلسات آنالین بر عهده مدرس است ولی ترجیحا

 .شود برگزار

 

 بندی ارائه درسجدول زمان

 عنوان جلسه تاریخ ردیف
ساعت  های تکمیلی جلسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جلسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکلیف خودآزمون آفالین آنالین

7  
 مفاهیم پایه  و ارزیابی اولیه بیمار

     8-71 
خانم 

 توحیدی

1  
 از مددجو شرح حالاصول اخذ  

 
 

 
  

8-71 
خانم 

 توحیدی

3  
نحوه برقراری ارتباط با مددجو  / اصول  

 مصاحبه با مددجو
 

 
 

  
8-71 

خانم 

 توحیدی

4  

 آشنایی باو  یناتمعاتکنیک های 

)حضور در مرکز مهارتهای  وسایل معاینه

بالینی)مطابق با شرایط اپیدمی کوید 

( / استفاده از ماجول ها و فیلم های 71

 بررسی بیمار(

 

 

 

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

5  

/ انجام عملی بررسی سیستم پوششی

)مطابق با شرایط اپیدمی کوید معاینات

و فیلم های  ( / استفاده از ماجول ها71

 بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

6  

/ انجام عملی بررسی سیستم تنفسی

)مطابق با شرایط اپیدمی کوید معاینات

( / استفاده از ماجول ها و فیلم های 71

 بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

   

1  

/ انجام  بررسی سیستم قلبی عروقی 

شرایط اپیدمی  )مطابق باعملی معاینات

( / استفاده از ماجول ها و فیلم 71کوید 

 های بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

8  

/ انجام عملی  بررسی سیستم عصبی

)مطابق با شرایط اپیدمی کوید معاینات

( / استفاده از ماجول ها و فیلم های 71

 بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

1  

شکم و دستگاه  دوکرینان بررسی سیستم

)مطابق / انجام عملی معاینات  تناسلی

( / استفاده از 71با شرایط اپیدمی کوید 

   

  

8-71 
خانم 

 توحیدی



  

4 

 

 ماجول ها و فیلم های بررسی بیمار(

71  

/ انجام بررسی سیستم عضالنی اسکلتی

)مطابق با شرایط اپیدمی عملی معاینات

فیلم  ( / استفاده از ماجول ها و71کوید 

 های بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

77  

تفاوت معاینه سیستم ها در بزرگساالن و 

)مطابق با شرایط اپیدمی کوید کودکان 

( / استفاده از ماجول ها و فیلم های 71

 بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

71  

تفاوت معاینه سیستم ها در بیماران 

ابق با شرایط )مطترومایی و داخلی

( / استفاده از ماجول ها 71اپیدمی کوید 

 و فیلم های بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

73  

/ انجام چگونگی ثبت معاینات بالینی 

)مطابق با شرایط اپیدمی عملی معاینات

( / استفاده از ماجول ها و فیلم 71کوید 

 های بررسی بیمار(

   

  

8-71 

خانم 

 توحیدی

 

 


