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شتي ردماني جهرم    دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 

 

 

 
 

 سالمت   وضعیت ربرسي  

کاری  و  پرستاریاساتيد گروه تهيه کنندگان:  و مرکز آموزش مجازی   مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشكي ربانهم رزیی ردسي  كميته با هم

 شهره جوادپور  تدوين کننده:استاد 

 

1400سال  

(دوره طرح )غیرحضوری  

Course plan           
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پیراپزشکی ی ودانشکده پرستار
 0.5 –واحد تئوری  0.5  : عملی واحد نظری 1 تعداد واحد : بررسی وضعیت سالمت نام درس :

 واحد عملی 

 ساعت عملی 17تئوری و  ساعت 9معادل 

 1401 -1400نیمسال اول   مدت زمان ارائه درس :  کارشناسی -پرستاری  رشته و مقطع تحصیلی :

 : مربوطه ستادو ا اساتید همکار ،مسئول درس 

 شهره جوادپور  

 10/10/1400 - 15/6/1400 ع و پايان :شرو زمان

آموزش غیر حضوری : استفاده از سامانه  آموزش:فضای  آناتومی، فیزيولوژی  :پیشنیاز 

 مديريت 

رههورت محتوای مج ه به تدریجحاظ شدمتناسب با ساعات لو در طی این درس  بصورت غیرحضوری ارائه می گرددتدریس  99دراین درس جهت دانشجویان ورودی شرح دوره :  بههه  ازی در سامانه یادگیری الکترونیک 

جههاخ خافالین یا آنالین قرار می گیرد شایان ذکر است براساس این طرح دوره تعامالت دانشجویان و دریافت بازخورد و ارائه بازخورد از استاد ب فههت ه منظور ارزیابی تکوینی از یادگیری دانشجو ان هههد گر مههون  .وا پههس آز و 

 بحران کرونا ، دررورت مساعد بودن شرایط جلسات عملی بصورت حضوری برگزار خواهد شد.با توجه به شرایط  ط به رورت آنالین و یا حضوری برگزار خواهد شد.سب با شراینهایی متنا
 

 ف نهايی دوره: اهدا
 

 ف نهايی دورهاهدا
 دانشجو قادر باشد:

 ریح نماید.ررسی بیمار را تشمفاهیم و مبانی ب -1

 باط برقرار نماید.جو ارتبا مدد -2

 ات فیزیکی و بررسی وضعیت سالمت بیمار به پزشک معالج کمک نماید.ه در فراهم نمودن وسایل و امکانات مورد نیاز برای انجاخ معاین 3

 ه عالئم حیاتی مددجو را به طور دقیق کنترل و مدارك مورد نیاز را تکمیل نماید. 4

 .، اعصاب، ارتوپدی، قلب، تنفس ، گوارش و ...( را به نحو رحیح انجاخ دهدENT)از قبیل ه معاینات فیزیکی سیستم های بدن  6
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 جدول زمانبندي دروس
روش ها و مدلهای **** سرفصل مطالب

ارائه درس بصورت غیر 

 مجازی 

ابزارهای تعاملی استاد با دانشجو *** نوع محتوا*

 توای درسجهت ارائه مح

)فضای آموزش  

 غیرحضوری(

آموزشهای ** عت ارائهاس

 حمایتی و مکمل 

 روش ارزشیابی

)تکوینی و 

 پایانی(

 سطح یادگیری

***** 

 -مفاهیم و مبانی بررسی بیمار

  -چگونگی برقراری ارتباط با مددجو

 گرفتن شرح حال 
 

شببببببتم عی، بببببا ی   یادگیری ترکیبی
adobe conect 

کههتاستفاده از محیط اد   /وب کان

 اسکای روخ 
  8-12دوشنبم  شتده پرس،اری دعن

 یوعدپور 

 

سببببببب     واتساپ پر

یبببببب  در  تتل

لببب  ئبببم  قا عرع

 هیس،وری

به یادسپاری، 

یهههههدن،  فهم

 کاربرد

-روش و وسایل معاینه فیزیکی 

تکنیک های معاینه ) مشاهده ، لمس 

شرح وضعیت عمومی  -، دق ، سمع( 

  –بیمار در موقع معاینه 

م سیست نه و ه سیقفس معاینه

 فسی تن

شببببببتم عی، بببببا ی   یادگیری ترکیبی

adobe conect 

کههت   /استفاده از محیط ادوب کان

 اسکای روخ 

  8-12دوشنبم  

 یوعدپور 

 

   

 عروق ه قلب ومعاین

بررسی  و معاینه فیزیکی عصبی  -

 سطح هوشیاری بیمار

شببببببتم عی، بببببا ی   یادگیری ترکیبی

یببب   بببا  ،بببوعی عن  مح
snagit 

  8-12دوشنبم  رس،اریده پعنشتد وید نم نساما

 یوعدپور 

 

سببببببب     واتساپ پر

یبببببب  در  تتل

 قال  سناریو

به یادسپاری، 

یهههههدن،  فهم

 کاربرد

 -معاینه فیزیکی پوست

و   معاینه فیزیکی سیستم گوارشی

 شکم

 معاینه فیزیکی ژنیتال و پستان  -

شببببببتم عی، بببببا ی   دگیری ترکیبیای

یببب   بببا  ،بببوعی عن  مح
snagit 

  8-12دوشنبم  ریدعنشتده پرس،ا د م نویسامان

 یوعدپور 

 

سببببببب     واتساپ پر

یبببببب  در  تتل

 قال  سناریو

به یادسپاری، 

یهههههدن ، فهم

 کاربرد

 -ارتوپدیاسکلتی و معاینه فیزیکی 

گردن سرو  – ENTی معاینه فیزیک

شببببببتم عی، بببببا ی   یادگیری ترکیبی

یببب   بببا  ،بببوعی عن  مح

  8-12دوشنبم  ریپرس،اتده دعنش سامانم نوید 

 یوعدپور 

سببببببب     واتساپ پر

یبببببب  در  تتل

به یادسپاری، 

 فهمیدن
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 قال  سناریو  snagit فاوی لنغدد  –

شببببببتم عی، بببببا ی     لی آموزش عملی در اتاق پراتیک

یببب   ببب ،بببوعی عن  ا مح
snagit 

یبببم  بببم  دعنشتده پرس،اری  ارائه فیلم در سامانه نوید  بببا تو

شببببببببرعی  و 

نببا  وضعیت کرو

ضببببببببور  و ح

شبببببب ویا   دعن

مبب یبب  رنا ی م ر

 میگردد

پرس    و  واتساپ

عن ام 

پروسی ر در 

 عتاق پرعتیک

جههرای  تقلید، ا

سههههههتقل،  م

سهههههرعت و 

قهههههههت ،  د

مهههههاهن ی  ه

تههههههی ،  حرک

 عادی شدن

شببببببتم عی، بببببا ی     لی آموزش عملی در اتاق پراتیک

یببب   بببا  ،بببوعی عن  مح
snagit 

یبببم  بببم  دعنشتده پرس،اری سامانم نوید   بببا تو

شببببببببرعی  و 

نببا  وضعیت کرو

ضببببببببور  و ح

شبببببب ویا  دع ن

یبب ی  مببم ر  رنا

 میگردد

پرس    و  واتساپ

عن ام 

پروسی ر در 

 عتاق پرعتیک

جههرای  تقلید، ا

سههههههتقل،  م

سهههههرعت و 

قهههههههت ،  د

مهههههاهن ی  ه

تههههههی ،  حرک

 عادی شدن

شببببببتم عی، بببببا ی     لی آموزش عملی در اتاق پراتیک

یببب   بببا  ،بببوعی عن  مح
snagit 

یبببم  بببم  دعنشتده پرس،اری سامانم نوید   بببا تو

شببببببببرعی  و 

نببا  وضعیت کرو

ضببببببببور  و ح

شبببببب ویا   دعن

یبب ی  مببم ر  رنا

 میگردد

پرس    و  واتساپ

عن ام 

پروسی ر در 

 عتاق پرعتیک

جههرای  تقلید، ا

سههههههتقل،  م

سهههههرعت و 

قهههههههت ،  د

مهههههاهن ی  ه

تههههههی ،  حرک

 عادی شدن

شببببببتم عی، بببببا ی     لی آموزش عملی در اتاق پراتیک

یببب   بببا  ،بببوعی عن  مح
snagit 

یبببم  بببم  شتده پرس،اریدعن سامانم نوید   بببا تو

شببببببببرعی  و 

نببا  وضعیت کرو

ضببببببببور  و ح

شبببببب ویا   دعن

یبب ی  مببم ر  رنا

پرس    و  واتساپ

عن ام 

پروسی ر در 

 عتاق پرعتیک

جههرای  تقلید، ا

سههههههتقل،  م

سهههههرعت و 

قهههههههت ،  د

مهههههاهن ی  ه

تههههههی ،  حرک
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 عادی شدن میگردد

 
 (و شکبه های اجتماعیadobe connect ، آنالین ،آموزشپادکست، ویدئوکست،مالتی مدیا، آزمونهای آنالین ) نوع محتوا: شامل :*
  

 (،استفاده از کتابخانه های دیجیتال استفاده از شبکه اجتماعی )واتساپ، اینستا، تل راخ،آرمان و ایبوك ها)ی حمایتی و مکمل : آموزشها **
 

  (fccزوخ ،،اسکایپ،روخ ،اسکایکانکتادوب اده از محیط استف)دانشجو: ابزارهای تعاملی استاد با  ***

 (... و pbl، مدلهای یادگیری ترکیبی ، فلیپ ، آموزش در گروههای کوچک ):  روشها و مدلهای ارائه درس بصورت غیرمجازی**** 

 (رکیب قضاوتسطح یادگیری : دانش:)به یادسپاری، فهمیدن، کاربرد، تجلیل، نقد وارزیابی ، ت***** 

 (شان دادن ، ارزش ذاری، سازماندهی ارزشها، درونی سازی حیطه ن رش عاطفی :)دریافت و توجه ، واکنش ن

طه روان حرکتی : )تقلید، اجرای مستقل، سرعت و دقت ، هماهن ی حرکتی ، عادی شدن (حی
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، کمتژیاای سپرینگ  ، نرخ افزاراسن یت  یدنرخ افزار بکارگرفته شده در تولید محتوا : به عنوان مثال رداگذاری روی اسال

 استوری الین
 

 

 منابع درسي : 

 و منابع در دسترس( منابع درسی) برطبق سرفصل های وزارت خانه

 ـ معاينات باليني و روشهاي گرفتن شرح حال . باربارابيتز . اخرين ويرايش  1

 آخرين ويرايش. دکتر عيسي محمديو  فضل اله احمديمعاينه  فيزيکي براي پرستاران . دکتر ـ  2

 :نحوه ارزشیابی 

 یابی تکوينی و ارزشیابی پايانی : ارزش

 ارزشیابی تکوينی : -

 

 تکالیف عملی انجام و  از فضای یادگیری الکترونیکپاسخ به موقع به تکالیف فردی  -

 و تاالر گفتگوآنالین شرکت فعال در تعامالت  -

 مشارکت فعاالنه در کوئیز های ثبت شده در سامانه -

 در اتاق پراتیک  مشارکت فعال -

 

 نحوه محاسبه نمره كل درس :

 :نمره واحد تئوری  10
 

و امتحانات دوره  زهای برگزارشده در طول ترم کوئی -  در سامانه نویدفردی انجام تکالیف   :  نمره   2.5 -

 مشارکت فعال در تعامالت و تاالر گفتگو و  ای

 حضور فعال در کالسهای آنالین نمره :  0.5 -

 آزمون پایان ترم  -نمره  7 -

-  

 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -

-  

 :نمره واحد عملي 10

 امتحان عملی : نمره  6 -

  اتیکاتاق پرانجام تمرینات عملی و حضور فعال در : نمره  1 -

 : انجام معاینه بالینی از سیستم های بدن و تهیه فیلمعملی : تکلیف کالسی نمره پروژه  3 -

-  
 نمره نهایی براساس جمع هرتعداد از آیتم های ذکر شده می باشد. -
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 مقررات : 

دانشجو در هر دو بخش تئوری و عملی بایستی از نمره ، مطابق ایین نامه دروس تئوری عملی حد نمره قبولی : 

ه را کسب نماید حتی اگر در یک بخش نمره کامل اخذ گردیده باشد اما در بخش دی ر نمره به نمر 8ل حداق 20

 باشد. 10ن هر دو بخش هم باید باالی ردود شده است. میان یمحدنصاب نرسیده باشد دانشجو از این درس 

 

 

 جلسه می باشد 1 و واتساپ های آنالین تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس 

 ویان در کلیه آزمونهای حین ترخ، کوئیزها و امتحان پایانی ضروری استمشارکت دانشج

 . گیری خواهد شد یم تصمبصورت حضوری با توجه به شرایط پیش رو در مورد برگزاری ازمونها و کوئیز 

قابل تغییر  ، بحران کرونا  بدلیلخصورا در زمان طراحی  برخی شرایط غیر قابل پیش بینیطرح درس فوق بنا به 

 ود.و منعطف خواهد ب

 تکالیف بایستی به موقع ارائه گردد.
 


