
 دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 دانشکده پیراپزشکی

 ترمی درسقالب نگارش طرح 

  

                                                   کارشناسی هوشبریدانشجویان  مخاطبان:                                                      نشانه شناسی و معاینات بدنی : عنوان درس 
    تشریح و فیزیولوژی: درس  پیش نیاز                                  جلسه( 4)واحد  2 مجموع از واحد نظری . /5 :اد و نوع واحدتعد  

                                                                          آزاد  :   ساعت مشاوره                       98-96 : سال تحصیلیل نیمسال او 14- 16شنبه ها     : زمان ارائه درس  

                                       بیژن صبور    : مدرس  
 
 

 : هدف کلی
  م  معاینات جسمی اآشنایی دانشجویان با اصول بررسی بیماران و انج

 

 :اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(
 سالمتی ، بیماری و اصول بررسی بیمارآشنایی دانشجو با مفاهیم  – 1
 آشنایی دانشجو با نحوه برقراری ارتباط با بیماران ، آشنایی با منابع اطالعاتی   – 2
 اصول وروش های معاینه وچگونگی شرح حالآشنایی دانشجو با  – 3
  تجهیزات مورد نیاز جهت معاینهآشنایی دانشجو با  –4

 جلسه: اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر

 آشنایی دانشجو با مفاهیم سالمتی ، بیماری و اصول بررسی بیمار  -1
  دانشجو قادر باشد

 بررسی بیمار را تعریف کند  – 1-1
 مفاهیم سالمتی و بیماری را شرح دهد . – 2-1
 چگونگی برقرار ارتباط در یک موقعیت فردی را با ذکر مثال بیان نماید . – 3-1
 ت معمول را انجام دهد چگونگی تفسیر آزمایشا-4-1

 اهمیت عالیم حیاتی را ارزیابی نماید )تنفس ، نبض ، فشار خون ، مردمک و پوست (  -5-1

 تفاوت معاینه اطفال و برزگساالن را توضیح دهد -6-1
 

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

 دانشجو قادر باشد : 

 . ارتباط درمانی با بیماران را توضیح دهد -1-2

 نکات مهم ارتباط درمانی در بیماران پرحرف ، مضطرب ، پرخاشگر ، مست ، گریان و ... را بیان نماید  -2-2 

 نکات مهم ارتباط درمانی در بیماران کند ذهن را بیان نماید  -3-2

 را بیان نماید  در بیماران نکات مهم موانع ارتباط   -4-2

 نکات مهم ارتباطی در بیماران ناشنوا را بیان نماید  -5-2

 نکات مهم ارتباطی در بیماران نابینا را بیان نماید -6-2

 نکات مهم ارتباطی در بیماران کودک را بیان نماید  -7-2

 انواع اطالعات دریافتی از بیماران را نام ببرد  -8-2

 رح دهد انواع اطالعات دریافتی را باذکر مثال ش -9-2

 اطالعات ذهنی در بیماران را با ذکر مثال شرح دهد  -10-2

 



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

 انواع تکنیکهای معاینه را شرح دهد -1-3

 چگونگی انجام تکنیک مشاهده بیمار را توضیح دهد .  – 2-3
 چگونگی انجام تکنیک لمس بیمار را توضیح دهد .  – 3-3

 چگونگی انجام تکنینک دق بیمار را توضیح دهد  -4-3

 جگونگی انجام تکنیک سمع بیمار را توضیح دهد – 3 –5

 شناسایی نماید یافته های طبیعی را از غیر طبیعی -6-3

 آشنایی دانشجو با تجهیزات مورد نیاز جهت معاینه  –4
 باشدکه : دانشجو قادر 

    وسایل مورد نیاز جهت معاینه را نام ببرد -1-4

 توضیح دهد  چگونگی کارکرد وسایل معاینه را  -2-4

 دهدشرح ت نحوه استفاده از وسایل معاینه را  -3-4

 :منابع   
 آخرین چاپ   کوزیر ، باربارا ، بررسی وضعیت سالمت . ترجمه هادی کوشیار  – 1 

 آخرین چاپینه فیزیکی برای پرستاران ، سامی ، پوران ، معا –2

  تدریس روش

       دیدن فیلم  اسخ ،سخنرانی همراه با پرسش و پ

 :وسایل آموزشی  

 )فیلم(آموزشی  CD  - کتاب -ویدیوپروژکتور -وایت برد

  سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ )بر حسب درصد(سهم از نمره کل روش آزمون

 - - - - کوئیز

 -   - - - دورهآزمون میان 

 -  طبق تقویم دانشگاهی  % 90 تشریحی( –کتبی)تستی  آزمون پایان ترم

 - کلیه جلسات %10 - حضورفعال در کالس
 

 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   
  تکمیلی بحث را مطالعه نمایند  لببه منابع معرفی شده مراجعه و مطا  - 1  

 درس  در کالس  حضور منظم     - 2   

 شرکت در بحث های داخل کالس وانجام تکالیف  – 3

 

 دانشکده EDOنام و امضای مدرس:                          نام و امضای مدیر گروه:                            نام و امضای مسئول              

 ارسال:                                           تاریخ ارسال : تاریخ تحویل:                                    تاریخ               

                                                                         
 



 هوشبری 3دانشجویان ترم  ومعاینات بالینی درس نشانه شناسی   زمانبندی جدول 

 98 - 99نیمسال اول 

 1کالس :        14-16عت  شنبه ها سا:   روز وساعت   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                   

 

 

 

 

 

 
 

 جلسه

 
 مدرس  موضوع هر جلسه تاریخ

 صبور مفهوم سالمت و اصول بررسی بیمار 23/6/98 1

 صبور برقراری ارتباط و منابع اطالعاتی  30/6/98 2

 صبور اصول وروش های معاینه وچگونگی اخذ شرح حال   6/7/98 3

 صبور تجهیزات مورد نیاز جهت معاینه  13/7/98 4

  امتحان پایان ترم طبق تقویم 


