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 ندارد درس و پیش نیاز:

 
  هدف کلی درس :

موارد انحراف از سالمت و استفاده از  نییسالمت، تع تیدر درن وضع رانیو کسب مهارت فراگ ییآشنا
 یابیر دستد ی( به منظور حفظ و ارتماء سالمتیابیارزش اجرا و زي،یبرنامه ر ص،یپرستاري )تشخ ندیفرا

 .انیدر مددجو یزندگ تیفیبه سطح مطلوب ک
 
 هداف کلی جلسات : ا

 مستند سالمت، روش تیوضع یدر بررس گوردن استفاده از الگوي آن، و گامهاي پرستاري ندیفرا -مقدمه-1
 سالمت شیپا هاي افتهیسازي 

 لمس و مشاهده دق، شامل سمع، یکیزیف نهیمعا کهايیتکن با ییحال، آشنا شرح کسب کهايیتکن ريیادگی -2
 معاینه فیزیکی شکم -3
 پوست یکیزیف نهیمعا -4
 اعصاب )اول( یکیزیف نهیمعا -5
 (دوماعصاب ) یکیزیف نهیمعا -6
 معاینه فیزیکی ریه -7
 معاینه فیزیکی قلب -8
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
مت، روش مستند سازي سال تیوضع یپرستاري و گامهاي آن، استفاده از الگوي گوردن در بررس ندیفرا -مقدمه

 سالمت شیهاي پا افتهی
 دهد. حیسالمت و اهداف آن را توض تی. وضع1
 .دینما حیرا تشر مارانیب یسالمت تیوضع یبه بررس ازین لی. دال2
 .دیدرن نما را پرستاري در ارائه مرالبتهاي پرستاري ندیاجراي فرا تیاهم لی. دال3
 پرستاري را نام ببرد. ندی. مراحل فرا4
 دهد. حی( توضیابیاجرا و ارزش پرستاري، صهايیتشخ زي،یر پرستاري )برنامه ندیدر مورد هر گام فرا .5
 آن را بشناسد. هاي طهیو ح دیسالمت را درن نما تیوضع ی. الگوي گوردن براي بررس6
 .ردیبگ ادیسالمت را  تیوضع شیپا هاي افتهی. روشهاي مستند سازي 7
 شامل سمع، دق، لمس و مشاهده یکیزیف نهیمعا کهايیبا تکن ییل، آشناکسب شرح حا کهايیتکن ريیادگی

 را درن کند. كیکسب شرح حال دل تی. اهم1
 . دینما اخذ شرح حال را ذکر نیمناسب ح یرابطه درمان کی جادی. نحوه ا2
 .دیده حیکدام توض هر مناسب را نام برده و در مورد یشرح حال سالمت کی. لسمتهاي 3
 شهاي انجام آن را درن کند.. سمع و رو4
 .دی. دق و روشهاي انجام آن را درن نما5
 .دی. لمس و روشهاي انجام آن را درن نما6
 .دی. مشاهده و روشهاي انجام آن را درن نما7

 معاینه فیزیکی شکم
 شرح حال را بشناسد. اخذ سالمت شکم و تیوضع یمهم هنگام بررس ینیو ع ی. اطالعات ذهن1
 .ردیبگ ادیشکم را  . روش مشاهده2
 .ردیبگ ادی. روش دق شکم را 3
 .ردیبگ ادی. روش لمس شکم را 4
 .ردیبگ ادی. روش سمع شکم را 5
 .ردیبگ ادیشکم را  نهیدر معا یعیو طب یعیرطبیغ هاي افتهی. 6

 معاینه فیزیکی پوست
 دهد. حیپوست را توض به اختالالت مبتال مارانیمهم هنگام کسب شرح حال از ب ینیو ع یهاي ذهن . داده1
 .دینما ییشناسا ريیرا به صورت تصو ی. مهم پوست2



 شود. آشنا  یمبتال به سوختگ مارانیدر ب یوسعت سوختگ ی. با روش بررس3
 را بشناسد. یپوست کیرپاتولوژیهاي غ . نشانه4

 معاینه فیزیکی اعصاب )اول(
 .دینما حیرا تشر یعصب ستمیمختصر س ی. آناتوم1
 .دینما یگانه جمجمهاي را بررس 12صاب اع تی. وضع2
 دهد. حیرا توض ینخاع یو حرکت یاعصاب حس تی. وضع3

 (دوماعصاب ) یکیزیف نهیمعا
 ردیبگ ادیتروماي مغزي را  ماریالزم در ب هايی. بررس1
 کند مبتال به سکته حاد مغزي را درن مارانیدر ب یعصب تیوضع ی. بررس2
 دهد حیا توضر مارانیب یشناخت تیوضع ی. بررس3
 .دینما دایپ یممدمات ییاسکن مغزي در ترومهاي مغزي آشنا ری. تفس4

 هیر یکیزیف نهیمعا
 دهد. حیرا توض یتنفس تمیمختصر س ی. آناتوم1
 تنفس آشنا شود. اختالالت مبتال به مارانیبراي اخذ شرح حال در ب ازیمورد ن یذهن می. با عال2
 .ردیبگ ادیرا  هی. نحوه سمع ر3
 دهد. حیرا توض هی. نحوه مشاهده و دق ر4
 را افتراق دهد. هیر یعیرطبیو غ یعی. صداهاي طب5
 جلدي و پنوموتوراکس آشنا شود. ریز زمیآتکتازي، آمف می. با عال6
 نهیلفسه س هايیتی. انواع دفرم7

 قلب یکیزیف نهیمعا
 للب مختصر آشنا شود. ی. با آناتوم1
 را بشناسد. یللب ستمیمهم در س ی. دادههاي ذهن2
 .ردیبگ ادیرا  یللب کیسکمیا مارانی. نحوه اخذ شرح حال در ب3
 دهد. حینبض و فشار خون را توض ی. نحوه بررس4
 .دینما حیادم را تشر ی. نحوه بررس5
 دهد. حیآن را توض یو انواع آن و روش بررس انوزی. س6
 .دیکن را درن یگردن دهايیو ور یجلوي لبل هیناح ی. نحوه بررس7
 آشنا شود. یبه صورت ممدمات یب. با صداهاي لل8
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 وسایل آموزشی :
 ، ویدئو پروژکتوررایانه، وایت بورد، اسالید

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

هفته لبل  2حد اکثر تا   %11  ارائه پروژه
 از امتحان پایان ترم

 

آزمون پایان 
 ترم

تشریحی بسته 
 پاسخ

بر اساس برنامه  81%
 آموزش

 



حضور فعال در 
 کالس

پایش طول 
 ترم

11%   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 از کالس  شیمطالعه پ
  یدر منابع علم جستجو

 حضور بمولع و منظم در کالس  ،یمشارکت فعال در مباحث کالس 
 .باشد سیمطالب موردتدر یریمناسب جهت فراگ یعلم یربنایز یدارا

 .دینما یمطالعات کتابخانه ا كیدرگسترش معلومات خودازطر یداده شده،سع یبااستفاده ارآموزش ها -
 در طی ساعات کالس تلفن همراه خود را در حالت سایلنت لرار دهد.
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 ندرس نيضيع ور جلصه              جاریخ جلصه
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5/7/95 

پرشحاری و گانىای آن، اشحفاده از  ندیفرا -نقدنه

شالنث، روش  ثیوضع یالگيی گيردن در ةررش

 شالنث ضیوای پا افحهینصحند شازی 

 دکحر رشحم جاللی

2 12/7/95 
 

ةا  ییکصب طرح حال، آطنا وای کیجکن رییادگی

هع، دق، لهس و طانل ش یکیزیف نهینعا وای کیجکن

 نظاوده

 یدکتر رستم جالل

3 19/7/95 
 

 یرستم جالل دکتر نعاینه فیزیکی طکم

4 26/7/95 
 

 یرستم جالل دکتر پيشث یکیزیف نهینعا

5 3/8/95 
 

 یرستم جالل دکتر اعصاب )اول( یکیزیف نهینعا

6 11/8/95 
 

 یرستم جالل دکتر (دوماعصاب ) یکیزیف نهینعا

7 17/8/95 
 

 هیر یکیزیف نهینعا
 

 یرستم جالل دکتر

8 25/8/95 
 

 یرستم جالل دکتر قلب یکیزیف نهینعا
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