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 :رس د هدف کلی
 شنایی دانشجویان با اصول بررسی بیماران و انجم عملی معاینات جسمی در شرایط پیش بیمارستانی .آ

 
 : ) برای هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات

 در شرایط پیش بیمارستانی بیمارارتباط با مصدوم / مفاهیم ومبانی  آشنایی دانشجو با – 1
 ، اعصاب جمجمه ای آشنایی دانشجو با معاینه پوست ، جمجمه   – 2
  و معاینه غدد و غدد لنفاوی ، حلق و بینی  آشنایی دانشجو با معاینه چشم ،گوش – 3
 SCIمشکوک به صدمات نخاع اینه مصدوم عو مآشنایی دانشجو با معاینه اعصاب محیطی  – 4
 آشنایی دانشجو با معاینه و ارزیابی در صحنه حوادث  – 5
 آشنایی دانشجوبامعاینه اطفال -6
 

 اهداف ویژه رفتاری به تکفیک اهداف مرحله ای
 

  یمارستانیب شیپ طیدر شرا ماریارتباط با مصدوم / ب یومبان میدانشجو با مفاه ییشناآ - 1
  دانشجو قادر باشد :

 .انواع مصاحبه را تعریف کند  -1-1
 .نکات قابل توجه برای داشتن یک مصاحبه هدفمند موفق را فهرست نماید   -2-1
 .اهمیت استفاده از پرسش های مشروع و تک جوابی را شرح دهد  -3-1
 .سواالت بسته پاسخ را با ذکر مثال شرح دهد  -4-1
 .د را با ذکر مثال توضیح ده خسواالت باز پاس -5-1
  .را شرح دهد هروش اختتام مصاحب -6-1
 نحوه گزارش دهی در مصاحبه را توضیح دهد . -7-1
 شرایط ایمن سازی صحنه حادثه را شرح دهد.-8-1
 انواع ارزیابی در فوریت های پزشکی را به تفکیک شرح دهد.-9-1
 
 آشنایی دانشجویان با بررسی شناخت سرو گردن ، پوست جمجمه و غدد -2

 : قادر باشد دانشجو
 .هدف از معاینه سرو گردن را شرح دهد  -1-2
 .مشاهده سرو گردن و تیروئید را شرح دهد -2-2
 .لمس غدد لنفاوی شبکه گردنی و غدد تیروئید را انجام دهد  -3-2
 ..مشاهده گوش و ناحیه ماستوئید را انجام دهد -4-2
 .با اتوسکوپ پرده صماخ را مشاهده نماید -5-2
 .های بررسی شنوایی راتوضیح دهد تست -6-2
 .مشاهده بینی و سینوس ها را انجام می دهد -7-2
 لمس سینوسهای صورت را انجام می دهد  -8-2
 .مشاهده لب ها را انجام می دهد -9-2

 .مشاهده حفره دهان و حنجره را انجام می دهد -11-2
 .لمس لب ها و دندانها را انجام می دهد  -11-2
 .رتا سر پوست بدن را شرح دهد مشاهده س-12-2
 .لمس پوست راتوضیح دهد  -13-2
 .مشاهده مو و ناخن را توضیح دهد  -14-2
 .لمس مو و ناخن را توضیح دهد   -15-2
 .مشاهده غدد تیروئید را شرح دهد -16-2
 .لمس غدد تیروئید راانجام دهد  -17-2



 .سمع غدد تیروئید را انجام دهد -18-2
 
 جویان با بررسی شناخت چشم و غدد لنفاوی آشنایی دانش -3

 دانشجو قادر باشد : 
 .، پلک وابروها را توضیح دهد  ممشاهده چش -1-3
 .مشاهده دیسک بینایی را با افتامولوسکوپ انجام دهد  -2-3
 .لمس غددهای اتکی و کیسه های اشکی را انجام دهد  -3-3
 .بررسی واکنش مردمکها به نور را انجام دهد  -4-3
 .های بینایی را توضیح دهد  بررسی میدان -5-3
 قدرت تطابق چشم را انجام دهد.آزمایشات -6-3
 .آناتومی غدد لنفاوی خارجی را رسم کند  -7-3
 .معاینه غدد لنفاوی ناحیه گردن را توضیح دهد  -8-3
 .معاینه غدد لنفاوی زیر بغل را شرح دهد -9-3

 .دهد معاینه غدد لنفاوی شکم را شرح -11-3
 .معاینه غدد لنفاوی ناحیه اینگوینال را شرح دهد  -11-3
 
 آشنایی دانشجویان با بررسی شناخت اعصاب و مرور روانشناختی مصدوم  -4

  : دانشجو قادر باشد که
 .بررسی وضعیت عقلی مددجویان را توضیح دهد  -1-4
 .بررسی وضعیت گفتاری )زبان ( مددجویان راشرح دهد  -2-4
 .سی وضعیت حافظه مددجویان را انجام دهدبرر -3-4
 .بررسی سطح هوشیاری را انجام دهد  -4-4
 .بررسی عملکرد اعصاب جمجمه ای را توضیح دهد  -5-4
  .بررسی رفکس ها شایع را انجام دهد -6-4
 .بررسی معاینات اعمال حرکتی را انجام دهد -7-4
 .بررسی اعمال حسی را توضیح دهد  -8-4
 .سی عمومی روانشناختی بیمار را توضیح دهد برر-9-4
 
  کودکان و نوزادان  یابیو ارز نهیدانشجوبا معا ییآشنا- 5

 قادر باشد که : دانشجو
 .دهد حیکودکان و نوزادان را توض یابیارز عیسر یها روش-1-5
 مثلث ارزیابی کودک را به درستی شرح دهد. -2-5
 اساس الگوی روانشناختی پیاژه شرح دهد. روش های ایجاد اعتماد در کودکان بر-3-5
 عالیم و نشانه های کودکان بد حال را نام ببرد.-4-5
 نشانه های بالینی نوزادان بد حال را فهرست کند. -5-5
 دهد.توضیح پا به سر را در کودکان   روش بررسی-6-5
 

 منابع برای مطالعه :
 . آخرین چاپ . ترجمه بهرام قاضی جهانی . انتشارات  نشر اشارت ، الباربارا بیتز . معاینات بالینی وروش گرفتن شرح ح -1
توفیقیان طاهره ،حاجی آبادی فاطمه ، ملک زاده  جواد .بررسی وضعیت سالمت دراورزانس پیش بیمارستانی . انتشارات  -2

 . .آخرین چاپسخن گستر ، مشهد 
ور . اورژانس های پیش بیمارستانی )میانی ( تهران : های پزشکی کش گروه مترجمین مرکز مدیریت حوادث و فوریت – 1

 . آخرین چاپانتشارات سیمین دخت ، 
پایه ( )های پزشکی کشور ، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی  گروه مترجمین . مرکزمدیریت حوادث و فوریت – 2

 . آخرین چاپانتشارات تهران: انتشار سیمین دخت 
 1396.تهران بشری  دهمضعیت سالمت . ترجمه هادی کوشیار )چتیچی ( .چاپ کوزیر ، باربارا ، بررسی و – 3
 1396، تهران ، بشری ، هفتمسامی ، پوران ، معاینه فیزیکی برای پرستاران ، چاپ  – 4

 :یادگیری  –شیوه های یاددهی 
نوار صداهای قلبی ریوی ، سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ، معرفی مورد در کالس و خانه ، دیدن فیلم ، گوش دادن به 

 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 ( 2کوئیس)حداقل 

   2 آزمون میان دوره

   14 آزمون پایان ترم

   2 های کالسیفعالیت

 
  : مقررات درس و انتظارات از دانشجو

 یزمان تیو تنوع مطالب و محدود یتوجه داشته باشند که با توجه به عدم گستردگ دیمحترم با انیدانشجو  
موثر مستلزم مطالعه  یریادگی، لذا  یاست نه انتقال تمام و کمال محتو یرییادگی لیو تسه ییراهنما دینقش اسات

  :رود یباشد و انتظار م یفعال آنها  م و مشارکت
 . ندیبحث را مطالعه نما یلیشده مراجعه و مطابقت تکم یبه منابع معرف  - 1
  .ندینما تیحضور منظم توام در کالس درس را رعا  - 2
 .    اقدام ورزند فیداخل کالس وانجام تکال یبحث ها -3
 را انجام دهند. یشرکت فعال در جلسات عمل -4
 
 
 

 EDOبم و امضبی مدرس:                              نبم و امضبی مدیر گروه:                        نبم و امضبی مسئولن

 دانشکده

 تبریخ تحویل:                                     تبریخ ارسبل:                                           تبریخ ارسبل :    

                                                                       
            

                                               ■خیر   □  طرح درس برای اولین ببر تدوین شده است ؟ بله  آیب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                        

 

 بندی برنامه : جدول زمان

 
 

 
 

 ساعت   

 
 مدرس  موضوع هر جلسه ایام هفته 

 
 وسیله

16-14 
 ویدئو پروژکتور پورمیرزا اصول معاینه  شنبهدو

16-14  پروژکتور دئویو پورمیرزا گوش  سر وگردن و جمجمه نهیمعا دوشنبه 

16-14  یدئو پروژکتورو پورمیرزا معاینه اعصاب محیطی و مرکزی  دوشنبه 

16-14  ویدئو پروژکتور پورمیرزا و گوش معاینه  غدد لنفاوی دوشنبه 

16-14  و ویدیو پروژکتور موالژ چشم پورمیرزا چشم نهیپوست  و معا نهیمعا دوشنبه 

16-14  ویدئو پروژکتور پورمیرزا کودکان   نهیمعا دوشنبه 

61-61 رزایپورم کودکان   نهیمعا دوشنبه  کتورپروژ دئویو   

61-61 موالژ چشم و گوش و  رزایپورم چهار جلسه نظری در پراتیک  دوشنبه 
 افتامولوسکوپ و اتوسکوپ


