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                                                   کاسؿٌاػی َّؿثشیداًـجَیاى مخاطبان:                                                      ًـاًِ ؿٌاػی ٍ هؼایٌات تذًی  :عنوان درس  
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 95-96ًیوؼال اٍل: سال تحصیلی                                                                                       تیظى صثَس    مذرس :  
 
 

 : هدف کلی
  م  هؼایٌات جؼوی اساى ٍ اًجآؿٌایی داًـجَیاى تا اصَل تشسػی تیوا

 

 :اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(
 آؿٌایی داًـجَ تا هفاّین ػالهتی ، تیواسی ٍ اصَل تشسػی تیواس – 1
 آؿٌایی داًـجَ تا ًحَُ تشقشاسی استثاط تا تیواساى ، آؿٌایی تا هٌاتغ اطالػاتی   – 2
 چگًَگی ؿشح حالاصَل ٍسٍؽ ّای هؼایٌِ ٍآؿٌایی داًـجَ تا  – 3
  تجْیضات هَسد ًیاص جْت هؼایٌِآؿٌایی داًـجَ تا  –4

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 آشنایی دانشجو با مفاهیم سالمتی ، بیماری و اصول بررسی بیمار  -6
  دانشجو قادر باشذ

 تشسػی تیواس سا تؼشیف کٌذ  – 1-1
 هفاّین ػالهتی ٍ تیواسی سا ؿشح دّذ . – 2-1
 چگًَگی تشقشاس استثاط دس یک هَقؼیت فشدی سا تا رکش هثال تیاى ًوایذ . – 3-1
 چگًَگی تفؼیش آصهایـات هؼوَل سا اًجام دّذ -4-1

 اّویت ػالین حیاتی سا اسصیاتی ًوایذ )تٌفغ ، ًثض ، فـاس خَى ، هشدهک ٍ پَػت (  -5-1

 تفاٍت هؼایٌِ اطفال ٍ تشصگؼاالى سا تَضیح دّذ -6-1
 

 نایی دانشجو با نحوه برقراری ارتباط با بیماران و آشنایی بامنابع اطالعاتی آش – 2

 دانشجو قادر باشذ : 

 . استثاط دسهاًی تا تیواساى سا تَضیح دّذ -1-2

 ًکات هْن استثاط دسهاًی دس تیواساى پشحشف ، هضطشب ، پشخاؿگش ، هؼت ، گشیاى ٍ ... سا تیاى ًوایذ  -2-2 

 ط دسهاًی دس تیواساى کٌذ رّي سا تیاى ًوایذ ًکات هْن استثا -3-2

 سا تیاى ًوایذ  دس تیواساى ًکات هْن هَاًغ استثاط   -4-2

 ًکات هْن استثاطی دس تیواساى ًاؿٌَا سا تیاى ًوایذ  -5-2

 ًکات هْن استثاطی دس تیواساى ًاتیٌا سا تیاى ًوایذ -6-2

 یذ ًکات هْن استثاطی دس تیواساى کَدک سا تیاى ًوا -7-2

 اًَاع اطالػات دسیافتی اص تیواساى سا ًام تثشد  -8-2

 اًَاع اطالػات دسیافتی سا تارکش هثال ؿشح دّذ  -9-2

 اطالػات رٌّی دس تیواساى سا تا رکش هثال ؿشح دّذ  -10-2

 



 آشنایی دانشجو با اصول وروش های معاینه وچگونگی شرح حال – 3
 دانشجو قادر باشذ : 

 انواع تکنیکهای معاینه را شرح دهذ -6-3

 چگًَگی اًجام تکٌیک هـاّذُ تیواس سا تَضیح دّذ .  – 2-3
 چگًَگی اًجام تکٌیک لوغ تیواس سا تَضیح دّذ .  – 3-3

 چگًَگی اًجام تکٌیٌک دق تیواس سا تَضیح دّذ  -4-3

 جگًَگی اًجام تکٌیک ػوغ تیواس سا تَضیح دّذ – 3 –5

 ؿٌاػایی ًوایذ یؼی سا اص غیش طثیؼی یافتِ ّای طث-6-3

 آشنایی دانشجو با تجهیسات مورد نیاز جهت معاینه  –4
 دانشجو قادر باشذکه : 

    ٍػایل هَسد ًیاص جْت هؼایٌِ سا ًام تثشد -1-4

 تَضیح دّذ  چگًَگی کاسکشد ٍػایل هؼایٌِ سا  -2-4

 دّذـشح ت ًحَُ اػتفادُ اص ٍػایل هؼایٌِ سا  -3-4

 :هنابغ   
 آخشیي چاج   کَصیش ، تاستاسا ، تشسػی ٍضؼیت ػالهت . تشجوِ ّادی کَؿیاس  – 1 

 آخشیي چاجػاهی ، پَساى ، هؼایٌِ فیضیکی تشای پشػتاساى ،  –2

  تدریس روش

       دیذى فیلن  اػخ ،ػخٌشاًی ّوشاُ تا پشػؾ ٍ پ

 :وسایل آهوزضی  

 ن()فیلآهَصؿی  CD  - کتبة -ویدیوپروشکتور -وایت برد

  سنجص و ارزضیابی 

 ساػت تاریخ )بر حسب درصد(سهن از نوره کل روش آزهوى

 - - - - کوئیس

 -   - - - آزهون هیبن دوره

 -  طبق تقوین دانشگبهی  % 09 تشریحی( –کتبی)تستی  آزهون پبیبن ترم

 - کلیه جلسبت %09 - حضورفعبل در کالس
 

 هقررات درس و انتظارات از دانطجو :   
  تکویلی تحث سا هطالؼِ ًوایٌذ  لةتِ هٌاتغ هؼشفی ؿذُ هشاجؼِ ٍ هطا  - 1  

 دس کالع دسع   حضَس هٌظن     - 2   

 ؿشکت دس تحث ّای داخل کالع ٍاًجام تکالیف  – 3

 

 دانشکده EDOنبم و اهضبی هسئولنبم و اهضبی هدرس:                          نبم و اهضبی هدیر گروه:                                          

 تبریخ تحویل:                                    تبریخ ارسبل:                                           تبریخ ارسبل :               

                                                          
                                           



 

 وهؼاینات بالینی درس نطانه ضناسی   زهانبندی جدول 

 8کالع :                                               14-16 ػاػت  سٍص ٍػاػت:   ؿٌثِ ّا   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 جلسه

 
 هدرس  هوضوع هر جلسه ختاری

 صثَس هفَْم ػالهت ٍ اصَل تشسػی تیواس 27/6/95 1

 صثَس تشقشاسی استثاط ٍ هٌاتغ اطالػاتی  3/7/95 2

 صثَس اصَل ٍسٍؽ ّای هؼایٌِ ٍچگًَگی اخز ؿشح حال   10/7/95 3

 صثَس تجْیضات هَسد ًیاص جْت هؼایٌِ  17/7/95 4

    


