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 :درس هدف کلی
 

 م عملی معاینات جسمی در بیمارستان .اآشنایی دانشجویان با اصول بررسی بیماران و انج
 

 هدف( کیجلسات : )جهت هر جلسه  یاهداف کل
 
 .آشنایی دانشجو با معاینه پوست  – 1
 .جمجمه دن  و سرو گر با معاینه دانشجو ییآشنا -2
 .آشنایی دانشجو با معاینه چشم  – 3
 .گوش  نهیدانشجو با معا ییآشنا -4
 .غدد لنفاوی  نهیدانشجو با معا ییآشنا -5
 .آشنایی دانشجو با معاینه اعصاب محیطی و مرکزی  –6
 .آشنایی دانشجویان با معاینات روانی  -7

  
 هر جلسه: یاهداف کل کیبه تفک ژهیاهداف و

 
 شناخت پوست و یبا بررس انیدانشجو ییآشنا -1

 قادر باشد : دانشجو
 دهد. حیرا توض پوست  نهیهدف از معا -1-1
 . دهد حیلمس پوست راتوض -1-2
 . دهد حیمشاهده مو و ناخن را توض -1-3
 دهد  . حیلمس مو و ناخن را توض -1-4
 ضایعات اولیه پوستی را نام ببرد. -1-5
 ضایعات ثانویه پوست را فهرست کند. -1-6
 سوختگی را توضیح دهد.بررسی وشناخت مصدوم  -1-7
 در سوختگی بالغین را توضیح دهید. 9با ذکر یک مثال قانون  -1-8
 .دیده حیتوضاطفال را  یدر سوختگ 9مثال قانون  کیبا ذکر  -1-9
 
 :جمجمه  وآشنایی دانشجویان با بررسی شناخت سرو گردن  -2

 :دانشجو قادر باشد 
 دهد. حیتوضهدف از معاینه سرو گردن را  -2-1
 دهد. حیتوضه سرو گردن و تیروئید را مشاهد -2-2
 .لمس غدد لنفاوی شبکه گردنی و غدد تیروئید را انجام دهد  -2-3
 .مشاهده گوش و ناحیه ماستوئید را انجام دهد -2-4
 .با اتوسکوپ پرده صماخ را مشاهده نماید -2-5
 .تست های بررسی شنوایی راتوضیح دهد -2-6
  .جام می دهدمشاهده بینی و سینوس ها را ان-2-7
 .های صورت را انجام می دهد  لمس سینوس -2-8
  .مشاهده لب ها را انجام می دهد-2-9
 .مشاهده حفره دهان و حنجره را انجام می دهد -2-10
 .ها را انجام می دهد  لمس لب ها و دندان -2-11
 
 آشنایی دانشجویان با بررسی شناخت چشم  -3

 دانشجو قادر باشد : 
 .، پلک وابروها را توضیح دهد  مچشمشاهده  -3-1
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 .مشاهده دیسک بینایی را با افتامولوسکوپ انجام دهد  -3-2
 .کی و کیسه های اشکی را انجام دهد شلمس غددهای ا -3-3
 .ها به نور را انجام دهد  بررسی واکنش مردمک -3-4
  .های بینایی را توضیح دهد بررسی میدان -3-5
 ح دهد.مسیر های بینایی را شر-3-6
 معاینه عضالت شش گانه کره چشم را انجام دهد.-3-7
 معاینه قدرت انطباق چشمی را انجام دهد.-3-8
 
 گوششناخت  یبا بررس انیدانشجو ییآشنا- 4

 قادر باشد : دانشجو
 . دهد حیرا توضگوش خارجی والله گوش مشاهده  -4-1
 . انجام دهد اتوسکوپرا با  پرده تمپانمشاهده  -4-2
 . را انجام دهد الله گوشو  برجستگی ماستویدلمس  -4-3
 . را انجام دهد شنواییواکنش  یبررس -4-4
  .انجام دهدرا  شدت شنوایی را تست دیاپازون یبررس -4-5
 .شرح دهد رومبرگ رانحوه تست تعادلی -4-6
 
 یشناخت غدد لنفاو یبا بررس انیدانشجو ییآشنا- 5

 قادر باشد : دانشجو
 .را شرح دهد دیروئیدد تمشاهده غ -5-1
  .راانجام دهد دیروئیلمس غدد ت -5-2
 را انجام دهد.  دیروئیسمع غدد ت-5-3
 .آزمایشات ریه عملی را انجام دهد -5-4
 .آناتومی غدد لنفاوی خارجی را رسم کند  -5-5
 .معاینه غدد لنفاوی ناحیه گردن را توضیح دهد  -5-6
 .رح دهد معاینه غدد لنفاوی زیر بغل را ش-5-7
 .معاینه غدد لنفاوی شکم را شرح دهد -5-8
 .معاینه غدد لنفاوی ناحیه اینگوینال را شرح دهد  -5-9
 
 مرکزی و محیطیآشنایی دانشجویان با بررسی شناخت اعصاب  -6

  :دانشجو قادر باشد که
 .بررسی وضعیت عقلی مددجویان را توضیح دهد  -6-1
 .بررسی وضعیت گفتاری )زبان ( مددجویان راشرح دهد  -6-2
 .بررسی وضعیت حافظه مددجویان را انجام دهد -6-3
  .بررسی سطح هوشیاری را انجام دهد -6-4
 .بررسی عملکرد اعصاب جمجمه ای را توضیح دهد  -6-5
 .بررسی رفکس ها شایع را انجام دهد  -6-6
 .نجام دهدبررسی معاینات اعمال حرکتی را ا -6-7
 .بررسی اعمال حسی را توضیح دهد  -6-8
 بررسی و شناخت مصدوم نخاعی را در صحنه حادثه شرح دهد.-6-9
 انواع نشانه های مصدومین نخاعی را نام ببرد.-6-10
 
 آشنایی دانشجویان با معاینات روانی  -7

 دانشجو قادر باشد که:
 بررسی محتوی فکر را توضیح دهد.-7-1
 یان فکر را شرح دهد .بررسی جر-7-2
 بررسی انواع توهم و هذیان را توضیح دهد.-7-3
 بررسی انواع اختالالت حاد مغزی را توضیح دهد.-7-4
 بررسی انواع اختالالت حرکتی را شرح دهد.-7-5
 انواع روش های گزارش نویسی را نام ببرد.-7-6
 انواع روش گزارش نویسی در اتاق عمل را شرح دهد.-7-7
 گزارش دهی شفاهی در اتاق عمل را بیان کند.روش -7-8
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 منابع برای مطالعه :
تهااران  ،. ترجمااه بهاارام قاضاای جهااانی . انتشااارات  نشاار اشااارت  باربااارا بیتااز . معاینااات بااالینی وروش گاارفتن شاارح حااال -1

1392 
تانی )میااانی ( تهااران : گاروه متاارجمین مرکاز ماادیریت حااوادت و فوریتهاای پزشااکی کشااور . اورژاناس هااای پاایش بیمارسا – 2

 339-457ص  1385انتشارات سیمین دخت ، 
پایااه ( 0گااروه متاارجمین . مرکزماادیریت حااوادت و فوریتهااای پزشااکی کشااور ، اورژانااس هااای طباای پاایش بیمارسااتانی  – 2

 209،127، ص 1384انتشارات تهران: انتشار سیمین دخت 
 .1392.تهران بشری  هفتمدی کوشیار )چتیچی ( .چاپ کوزیر ، باربارا ، بررسی وضعیت سالمت . ترجمه ها – 3
 1387سامی ، پوران ، معاینه فیزیکی برای پرستاران ، چاپ دوم ، تهران ، بشری ، – 4

 یادگیری  –شیوه های یاددهی 
،  سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ، معرفی ماورد در کاالس و خاناه ، دیادن فایلم ، گاوش دادن باه ناوار صاداهای قلبای ریاوی

 تمرین عملی در پرتیک 
 رسانه های آموزشی  
 آموزشی  CDاورهد ، ویدیوپروژکتور ،اطلس معاینات بالینی ، کامپیوتر ، شبیه سازی و  

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ نمره روش 

   2 بار( 4)حداقل کوئیز

   4 آزمون

   12 پایان ترم آزمون

   2 فعالیت کالسی

 رات از دانشجو : مقررات درس و انتظا  
دانشااجویان محتاارم بایااد توجااه داشااته باشااند کااه بااا توجااه بااه عاادم گسااتردگی و تنااوع مطالااب و محاادودیت زمااانی نقااش اساااتید   

             راهنماایی و تسااهیل یااادگییری اسات نااه انتقااال تماام و کمااال محتااوی ، لااذا یاادگیری مااوثر مسااتلزم مطالعاه و مشااارکت فعااال آنهااا 
  :انتظار می رودمی باشد و 

 .به منابع معرفی شده مراجعه و مطابقت تکمیلی بحت را مطالعه نمایند   - 1
   .را رعایت نمایند حضور منظم توام در کالس درس  - 2
 .    اقدام ورزند بحت های داخل کالس وانجام تکالیف -3
 .را انجام دهندشرکت فعال در جلسات عملی  -4

 جدول زمانبندی برنامه :

                                 
 دانشکده: EDOنام و امضاء مسول       نام و امضاء مدیر گروه:           دگی مدرس:                نام ونام خانوا

 
 تاریخ تحویل:                                تاریخ ارسال :      

 ساعت   

 
 وسیله مدرس  موضوع هر جلسه ایام هفته 

61-61 
 ویدئو پروژکتور پورمیرزا معینه سر وگردن و جمجمه شنبه 

61-61 پروژکتور دئویو پورمیرزا معاینه چشم  شنبه    

61-61 پروژکتور دئویو پورمیرزا معاینه اعصاب محیطی و مرکزی  شنبه    

61-61 پروژکتور دئویو اپورمیرز معاینه  غدد لنفاوی شنبه    

61-61 پروژکتور دئویو پورمیرزا معاینه گوش  شنبه    

61-61  شنبه  
 

پروژکتور دئویو پورمیرزا معاینه پوست  

61-61 پروژکتور دئویو پورمیرزا معاینه روان شناختی بیماران  شنبه    

  گروه امتحان پایان ترم   


