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شتي ردماني جهرم  دااگشنه علىم زپشكي و خدمات بهدا

 

دوره طرح  
 

 

Course plan           
 

 

 دانشکده پرستاری 

 ) دوره(

 كبرشنبسي پیوسته پرستبری

 

 واحد ردسي

 بررسي وضعیت سالمت 
 

 شهره جوادپور تدوين كننده:استاد 

 

 1041 سال:                                                             ماه مهرماه: 
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  ًبم درس :

 بررسی ٍضعیت سالهت

 1 تعداد ٍاحد :

 واحذ عولی  0.5 –واحذ تئوری  0.5واحذ نظری  عولی :  

 1401 -1402نیوسبل اول   هدت زهبى ارائِ درس :  کبرشنبسی -پرستبری  رشتِ ٍ همطع تحصیلی :

 هسئَل درس ، اسبتید ّوکبر ٍ استبد هربَطِ :

 سبزواری -سبسبى رحوبنیبى  –سبرا هقذم  –ره جوادپور شه 

 

 10/10/1402 - 27/6/1401 زهبى شرٍع ٍ پبيبى :

  :  فیزیولوژی پیشٌیبز 

 

 هدف نهايي دوره: 

 

 ف نهايي دورهاهدا

 اهداف حیطه شنبختي :
 فراگیر  لبدر ثبشذ:

 هفبّین ٍ هجبًي ثررسي ثیوبر را تشريح ًوبيذ. -1

 يٌبت ثبلیٌي را تَضیح دّذ. تکٌیکْبی اًجبم هعب -2

 چگًَگي ثرلراری ارتجبط ثب هذدجَ را تَضیح دّذ .  -3

/ سرٍ گردى ٍ غذد لٌفبٍی / پَست ٍ هوَ /  ENTسیستن للت ٍ عرٍق ٍ تٌفس/  ًحَُ اًجبم هعبيٌِ  ثبلیٌي -4

  را شرح دّذ.پستبى ٍ تٌبسلي /  شکن  / سیستن عصجي ٍ سیستن اسکلتي 

 

 اهداف حیطه عبطفي : 
 ر لبدر ثبشذ فراگی

هعبيٌبت ثبلیٌي   هَضَع ثِ ًسجت چشوي ارتجبط ثرلراری ٍ سر حرکبت ثب تذريس هختلف هراحل توبم در -1

 .دّذ ًشبى تَجِ

 .کٌذ هي شرکت فعبالًِ گرٍّي ّبی ثحث در عرٍق ٍ للت سیستن ثررسي تذريس هختلف هراحل در -2

 هي ّوکبری ْب در اتبق پراتیک ّوکالسی ٍ استبد  ثب صبدلبًِ ّویشِ ، يبدگیری هَثر  جْت در -3

 .ًوبيذ      

 

 اهداف حیطه رواني حركتي :
 فراگیر لبدر ثبشذ 

 ثِ شیَُ صحیح ثب هذدجَ ارتجبط ثرلرار ًوبيذ. -1

 شرح حبل ثیوبر را ثب تبکیذ ثر سیستن هشکل دار اًجبم دّذ .  -2

هت را ثطوَر صوحیح جوو     ٍسبيل ٍ اهکبًبت هَرد ًیبز ثرای اًجبم هعبيٌبت فیسيکي ٍ ثررسي ٍضعیت سال  -3

 آٍری ًوبيذ. 
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 عالئن حیبتي هذدجَ را ثِ طَر دلیك کٌترل ٍ هذارك هَرد ًیبز را تکویل ًوبيذ.  -4

/ سرٍ گوردى ٍ غوذد لٌفوبٍی /    ENTسیستن للت ٍ عرٍق ٍ تٌفس/  فراگیر در اتبق پراتیک ، هعبيٌِ  ثبلیٌي -5

درصذ  10را ثِ ًحَ صحیح ٍ ثب   اسکلتيپَست ٍ هَ / پستبى ٍ تٌبسلي /  شکن  / سیستن عصجي ٍ سیستن 

 خطب  اًجبم دّذ.

  

 

 منابع درسي:

 هٌببع درسی) برطبك سرفصل ّبی ٍزارت خبًِ ٍ هٌببع در دسترس(

 معاينات باليني و روشهاي گرفته شرح حال . باربارابيتز . اخريه ويرايش   -1

 محمدي. آخريه ويرايش معاينه  فيزيکي براي پرستاران . دکتر فضل اله احمدي و دکتر عيسي  -2
بررسی وضعیت سالمت برای پرستاران بر اساس باربارابیتز : دکتر طاهره وجفی قزله، فاطمه  -3

 محدث ، مهری بزرگ وژاد . آخریه ویرایش

 

 :نحوه ارزشيابي 

 ارزشيابي تکويني و ارزشيابي پاياني : 

 ارزشيابي تکويني : -

 

 لیف عولی ٍ اًجبم تکبپبسخ بِ هَلع بِ تکبلیف فردی  -

 ٍ تبالر گفتگَکالسی  شرکت فعبل در تعبهالت  -

 هشبرکت فعبالًِ در کَئیس  -

 هشبرکت فعبل در اتبق پراتیک  -

 ارزشيابي پاياني : 

 آزهَى پبيبى ترم بصَرت تئَری ٍ آزهَى آسکی 

 

 نحوه محبسبه نمره كل درس :

 :نمره واحد تئوری  01

کَئیسّبی برگسارشدُ در طَل ترم  ٍ اهتحبًبت دٍرُ  -فردی در سبهبًِ ًَيد  ًورُ  :   اًجبم تکبلیف   5.1 -

 ٍ حضَر فعبل در کالس  ای ٍ  هشبرکت فعبل در تعبهالت ٍ تبالر گفتگَ

 آزهَى پبيبى ترم  -ًورُ  5.1 -

 ًورُ ًْبيی براسبس جوع ّرتعداد از آيتن ّبی ذکر شدُ هی ببشد. -

-  

 نمره واحد عملي: 01

 آزهَى آسکی  -
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 قررات : م
  ثخش تئَری ٍ عولي ثبيستي  داًشجَ در ّر دٍ، حذ ًورُ لجَلي : هطبثك ايیي ًبهِ درٍس تئَری عولي

ٍ عذم کست ًورُ حذ ًصبة در ّر ثحش تئَری يب عولي هٌجر ثِ . حذ ًصبة ًورُ را کست ًوبيذ

 هردٍدی در ايي درس خَاّذ شذ. 

 خَرد خَاّذ شذ. ثب غیجتْبی داًشجَيبى هطبثك آيیي ًبهِ آهَزشي ثر 

 هشبرکت داًشجَيبى در کلیِ آزهًَْبی حیي ترم، کَئیسّب ٍ اهتحبى پبيبًي ضرٍری است 

 .تکبلیف ثبيستي ثِ هَل  ارائِ گردد 
 

 

 

 

 در مورد سرفصل مطالب بايد تمام مطالب ارائه شده در هر مبحث را به طور کلي در چند مورد ذکر کند

 جدول زمانبندي دروس

رد

 يف

تبريخ ٍ  هدرس بسرفصل هطبل

سبعت 

 ارايِ

 هٌببع درسی 

 

رٍش 

 تدريس

 

 رٍش ارزشیببی

)تکَيٌی ٍ 

 پبيبًی(

سطح 

 يبدگیری 

1 

 -هفبّین ٍ هببًی بررسی بیوبر

چگًَگی برلراری ارتببط بب 

  -هددجَ

 گرفتي شرح حبل 

خبنن 

 جوادپور  

 

 

 

 

 سه شنبه 

10-8 

در قسوت هنببع 

 رکر شذه است

 -سخنرانی

بحث 

 -گروهی

و  پرسش

 پبسخ

 -پرسش شفبهی

 اهتحبى  –کوییز 

 تئوری 

 

 

ثِ يبدسپبری، 

 فْویذى، کبرثرد
 

 

2 

روش و وسایل معایىً 

تکىیک ٌای معایىً -فیزیکی 

) مشاٌدي ، لمس ، دق ، 

شرح وضعیت  -سمع( 

 عمومی بیمار در موقع معایىً 

خبنن 

 جوادپور  

در قسوت هنببع  سه شنبه 

 رکر شذه است

 -سخنرانی

بحث 

 -یگروه

پرسش و 

 پبسخ

 

 -پرسش شفبهی

 اهتحبى  –کوییز 

 تئوری 

ثِ يبدسپبری، 

 فْویذى، کبرثرد

3 

 معایىً قلب و عروق -      

معایىً فیزیکی عصبی  و   -

بررسی سطح ٌوشیاری 

 بیمار

خبنن 

 جوادپور  

در قسوت هنببع  10-8

 رکر شذه است
 -سخنرانی

بحث 

 -گروهی

پرسش و 

 پبسخ

 -پرسش شفبهی

 هتحبى ا –کوییز 

 تئوری 

ثِ يبدسپبری، 

 فْویذى، کبرثرد

4 

معایىً قفسً سیىً و   -

 سیستم تىفسی

 معایىً پوست، مو وواخه-

 

خبنن 

 جوادپور  

در قسوت هنببع  سه شنبه 

 رکر شذه است

 -سخنرانی

بحث 

 -گروهی

پرسش و 

 پبسخ

 -پرسش شفبهی

 اهتحبى  –کوییز 

 تئوری 

ثِ يبدسپبری، 

 فْویذى، کبرثرد

ثِ يبدسپبری،  -پرسش شفبهی -سخنرانیدر قسوت هنببع  8-10خبنن ً فیزیکی سیستم معایى 5



 5 

 و شکم  گوارشی

معایىً فیزیکی ژویتال و   -

 پستان

بحث  رکر شذه است جوادپور  

 -گروهی

پرسش و 

 پبسخ

 اهتحبى  –کوییز 

 تئوری 

 فْویذى، کبرثرد

6 

معایىً فیزیکی اسکلتی و 

معایىً فیزیکی  -ارتوپدی

ENT –  غدد  –سرو گردن

 لىفاوی

خبنن 

 جوادپور  

در قسوت هنببع  سه شنبه 

 رکر شذه است

 -سخنرانی

بحث 

 -گروهی

پرسش و 

 پبسخ

 -پرسش شفبهی

 اهتحبى  –کوییز 

 تئوری 

ثِ يبدسپبری، 

 فْویذى، کبرثرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


