بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
مدرس :

دکتر سید کریم حسینی

تعداد واحد  1 :واحد ( 0/5واحد تئوري 0/5 -واحد عملی)

و مقطع تحصیلی :ترم دوم کارشناسی پیوسته پرستاري

پیش نیاز :تشريح و فیزيولوژي

روز و ساعت برگزاري تئوري  :روزها سه شنبه 10-8

محل برگزاري کالس :دانشکده پرستاري و مامايی

تعداد جلسات  14 :جلسه تئوري وعملی

نام مسوول درس:
دکترررر سرررید کرررریم
حسینی

رشته

روز و ساعت برگزاري عملی  :روزها سه شنبه 10-12

تلفن دانشکده:
روزهاي تماس :چهارشنبه ها 10صبح الی  12ظهر
آدرس دفتر :دانشکده پرستاري و مامايی طبقه دوم
E-mail:

هدف کلی درس :آشنايی دانشجويان پرستاري در امر بررسی و شناخت مددجويان و الويت بندي کردن مشکالت بیماران و همچنین در اتمام
دوره دانشجويان قادر باشند تا بررسی وضعیت نرمال بدن و معاينه فیزيکی سیستم هاي مختلف بدن از سر تا پا آگاهی يابند و بتوانند مهارتهاي
الزم براي انجام معاينات فیزيکی را بدست آورند.
**** اهداف اختصاصی درس :فراگیر پس از پايان درس قادر باشد:
 چگونگی انجام مصاحبه را بیان کند -هدف از بررسی و شناخت بیمار را شرح دهد.

 روش پرسش باز يا بسته و مزايا و معايب آنرا توضیح دهد.. -چهار مهارت معاينه فیزيکی را شرح دهد.

 -آناتومی و فیزيولوژي سیستم پوست ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق ،بینی ،چشم و گوش را بداند.

-

مهمترين سیمپتومهاي اختالالت پوست ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق و بینی ،چشم و گوش را شرح دهد.
 چگونگی معاينه فیزيکی پوست  ،سر ،گردن ،تیروئید ،حلق و بینی را به طور عملی انجام دهد. چگونگی معاينه فیزيکی چشم و گوش را به طور عملی انجام دهد. اناتومی و فیزيولوژي سیستم تنفس را بداند. -مهمترين سیمپتومهاي بیماريهاي سیستم تنفس را شرح دهد.

چگونگی معاينه فیزيکی سیستم تنفس را به طور عملی انجام دهد.

 اناتومی و فیزيولوژي سیستم فلب وعروق را بداند. مهمترين سیمپتومهاي بیماريهاي سیستم قلب وعروق را شرح دهد - .چگونگی معاينه فیزيکی سیستم قلب وعروق را به طور عملی انجام دهد. اناتومی و فیزيولوؤي سیستم گوارش را بداند. -مهمترين سیمپتومهاي بیماران سیستم گوارش را شرح دهد.

 -چگونگی معاينه فیزيکی سیستم گوارش را به طور عملی انجام دهد.

 اناتومی و فیزيولوژي سیستم اعصاب را بداند. -مهمترين سیمپتومهاي سیستم اعصاب را شرح دهد.

 -چگونگی معاينه فیزيکی سیستم اعصاب را به طور عملی انجام دهد.

 بیتز باربارا  ،معاينات بالینی وروش گرفتن شرح حال ترجمه ماينا کاوه و همکاران .تهران ؛ انتشارات نور دانش چاپششم 1382.
 -2کوشیار ،هادي .بررسی وضعیت سالمت .تهران ،انتشارات بشري .1383
 -3احمدي ،فضل اهلل ومحمدي عیسی  ،معاينه فیزيکی براي پرستاران  ،تهران انتشارات تربیت مدرس چاپ دوم .1372
 -4فرداد  ،کیوان  .تشخیص فیزيکی و روش گرفتن شرح حال ؛ ناشر معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،.
1372
 -5سامی  ،پوران ؛ معاينه فیزيکی براي پرستاران ،تهران نشر و تبلیغ بشري ؛ چاپ دوم 1379. .
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ارزشیابی:
 -1امتحان پايان ترم
 -2امتحان عملی در جلسه اخر
 -3ارائه گزارش بیمارستانی
جمع

 %50نمره ( 10نمره )
 %40نمره

(  8نمره )

%10نمره (  2نمره )
100نمره

(  20نمره)

وظايف مدرس

وظايف دانشجو

-1آمادگی کامل و نظم داشتن در کالس و تدريس

- 1حضور مرتب و به موقع در کالس

 -2ايجاد شرايط مشارکت در بحث ها با دانشجويان

-2مطالعه در رابطه درس و حضور فعال در کالس

-3دادن وقت و امکانات مناسب به دانشجويان جهت اظهار نظر هاي آنها

 -3شرکت در مباحث پرسش و پاسخ

 -4برخورد حرفه اي و محترمانه با دانشجويان .

-4انجام تکالیف محول شده

-5مشخص کردن انتظارات دانشجويان و ارزشیابی منصفانه از آنها

 -5ارائه ترجمه و يا کنفرانس علمی

*** روش برگزاري امتحانات و فرمت آزمون ها :سواالت چهار گزينه اي و سواالت تشريحی کوتاه پاسخ
***زمان برگزاري امتحان پايان ترم:طبق برنامه آموزشی ترم

بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
جلسات
جلسه اول  2ساعت
( تئوری )

رئوس مطالب
معرفی درس  ،شناخت و مصاحبه و تکنیک
های و مهارتهای معاینه و بررسی عالئم
حیاتی

روش تدريس
سخنرانی
پرسش وپاسخ

مواد و رسانه ها
تخته ،اورهد و اسالید

جلسه دوم  2ساعت

بررسی و معاینه فیزیکی پوست و گوش

سخنرانی پرسش و

تخته ،اورهد و اساليد و

( تئوري )

چشم  ،حلق و بینی

پاسخ

فیلم آموزشی

جلسه سوم  2ساعت
(عملی )
جلسه چهارم 2
ساعت
جلسه پنجم 2
ساعت
( عملی )
جلسه ششم 2
ساعت
( تئوري )

معاينه عملی پوست  ،چشم  ،گوش و
حلق وبینی به صورت عملی
(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)
بررسی و معاینه فیزیکی سیستم گوارش
معاينه عملی سیستم گوارش
(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

وعروق و تنفس

پرسش و پاسخ

( عملی )

(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

( عملی )

پرسش و پاسخ

فیلم آموزشی

بررسی و معاینه فیزیکی سیستم قلب

جلسه هفتم  2ساعت

ساعت

سخنرانی

عملی

عملی

انجام مهارتهاي عملی در

تخته ،اورهد و اساليد

انجام مهارتهاي عملی در

معاينه عملی سیستم تنفس
(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

مانکن

محل پراتیک

جلسه نهم  2ساعت

معاینه عملی سیستم تناسلی و پستان

( عملی )

( فقط گروه خانم ها)

انجام مهارتهاي عملی در

جلسه دهم  2ساعت

بررسی و معاینه فیزیکی اعصاب و

سخنرانی

( تئوري )

ارتوپدی

پرسش و پاسخ

فیلم آموزشی

جلسه يازدهم2
ساعت
(عملی)

(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم خانم ها)

عملی برروی انسان

حسینی

%15

حسینی

حسینی
%20
حسینی
حسینی

حسینی
%5

محل پراتیک
تخته ،اورهد و اساليد و

معاينه عملی سیستم اعصاب و ارتوپدي

حسینی

محل پراتیک

عملی بر روی

مانکن

حسینی

%15

محل پراتیک

انجام مهارتهاي عملی در

عملی بر روی

حسینی

%15

محل پراتیک
تخته ،اورهد و اسالید و

سخنرانی

معاينه عملی سیستم قلب و عروق

جلسه هشتم 2

عملی

انجام مهارتهاي عملی در

مدرسین

ارزشیابی

انجام مهارتهاي عملی در
محل پراتیک

حسینی
حسینی

%15

جلسه دوازدهم

بررسی ومعاينه فیزيکی کلی تمام سیستم

 2ساعت

هاي بدن(گروه اول آقايان ) ( گروه دوم

(عملی )

خانم ها)

جلسه سیزدهم وچهاردهم انجام يک معاينه فیزيکی بر روي يک
(عملی )

بیمار و ارائه گزارش

امتحان عملی در محل پراتیک

عملی

انجام مهارتهاي عملی در

حسینی

محل پراتیک

عملی بر روی

انجام مهارتهاي عملی در

مربی بخش

مددجو

کارآموزي

مربوطه

 4ساعت -حسینی

امتحان تستی آخر ترم

 2ساعت

%15

