دانطگاه ػلوم پسضکی کرهانطاه
دانشکده پیراپسشکی
قالب نگارش طرح درس ترمی
ػنواى درس  :نشانه شناسی و معاینات بدنی
تؼذاد و نوع واحذٍ ./5 :احذ ًظری ازهجوَع ٍ 2احذ ( 4جلعِ)
زهاى ارائه درس :

شنبه ها ً81- 81یوعال اٍل سال تحصیلی8411 -1401 :

هخاطباى :داًؽجَیاى کارؼٌاظی َّؼثری
درس پیص نیاز :تؽریح ٍ فیسیَلَشی

ساػت هطاوره :

هذرس  :تیصى صثَر
هذف کلی :
آؼٌایی داًؽجَیاى تا اصَل تررظی تیواراى ٍ اًجام هؼایٌات جعوی
اهذاف کلی جلسات ( :جهت هر جلسه یک هذف):

 – 1آؼٌایی داًؽجَ تا هفاّین ظالهتی  ،تیواری ٍ اصَل تررظی تیوار
 – 2آؼٌایی داًؽجَ تا ًحَُ ترقراری ارتثاط تا تیواراى  ،آؼٌایی تا هٌاتغ اطالػاتی
 – 3آؼٌایی داًؽجَ تا اصَل ٍرٍغ ّای هؼایٌِ ٍچگًَگی ؼرح حال
 –4آؼٌایی داًؽجَ تا تجْیسات هَرد ًیاز جْت هؼایٌِ
اهذاف ویژه به تفکیک اهذاف کلی هر جلسه:

 -8آشنایی دانشجو با مفاهیم سالمتی  ،بیماری و اصول بررسی بیمار
دانشجو قادر باشد

 – 1-1تررظی تیوار را تؼریف کٌذ

 – 1-2هفاّین ظالهتی ٍ تیواری را ؼرح دّذ .
 – 1-3چگًَگی ترقرار ارتثاط در یک هَقؼیت فردی را تا رکر هثال تیاى ًوایذ .
-1-4چگًَگی تفعیر آزهایؽات هؼوَل را اًجام دّذ
 -1-5اّویت ػالین حیاتی را ارزیاتی ًوایذ (تٌفط ً ،ثض  ،فؽار خَى  ،هردهک ٍ پَظت )
 -1-6تفاٍت هؼایٌِ اطفال ٍ ترزگعاالى را تَضیح دّذ

 – 2آشنایی دانشجو با نحوه برقراری ارتباط با بیماران و آشنایی بامنابع اطالعاتی
دانشجو قادر باشد :
 .-2-1ارتثاط درهاًی تا تیواراى را تَضیح دّذ
ً -2-2کات هْن ارتثاط درهاًی در تیواراى پرحرف  ،هضطرب  ،پرخاؼگر  ،هعت  ،گریاى ٍ  ...را تیاى ًوایذ
ً -2-3کات هْن ارتثاط درهاًی در تیواراى کٌذ رّي را تیاى ًوایذ
ً -2-4کات هْن هَاًغ ارتثاط در تیواراى را تیاى ًوایذ
ً -2-5کات هْن ارتثاطی در تیواراى ًاؼٌَا را تیاى ًوایذ
ً-2-6کات هْن ارتثاطی در تیواراى ًاتیٌا را تیاى ًوایذ
ً -2-7کات هْن ارتثاطی در تیواراى کَدک را تیاى ًوایذ
 -2-8اًَاع اطالػات دریافتی از تیواراى را ًام تثرد
 -2-9اًَاع اطالػات دریافتی را تارکر هثال ؼرح دّذ
 -2-10اطالػات رٌّی در تیواراى را تا رکر هثال ؼرح دّذ

آزاد

 – 3آشنایی دانشجو با اصول وروش های معاینه وچگونگی شرح حال
دانشجو قادر باشد :
 -3-8انواع تکنیکهای معاینه را شرح دهد

 – 3-2چگًَگی اًجام تکٌیک هؽاّذُ تیوار را تَضیح دّذ .
 – 3-3چگًَگی اًجام تکٌیک لوط تیوار را تَضیح دّذ .
 -3-4چگًَگی اًجام تکٌیٌک دق تیوار را تَضیح دّذ
– 3 –5جگًَگی اًجام تکٌیک ظوغ تیوار را تَضیح دّذ
-3-6یافتِ ّای طثیؼی را از غیر طثیؼی ؼٌاظایی ًوایذ

 –4آشنایی دانشجو با تجهیسات مورد نیاز جهت معاینه
دانشجو قادر باشدکه :
ٍ -4-1ظایل هَرد ًیاز جْت هؼایٌِ را ًام تثرد
 -4-2چگًَگی کارکرد ٍظایل هؼایٌِ را تَضیح دّذ
ً -4-3حَُ اظتفادُ از ٍظایل هؼایٌِ را تؽرح دّذ
هنابغ :
 – 1کَزیر  ،تارتارا  ،تررظی ٍضؼیت ظالهت  .ترجوِ ّادی کَؼیار

آخریي چاج

 –2ظاهی  ،پَراى  ،هؼایٌِ فیسیکی ترای پرظتاراى  ،آخریي چاج
روش تذریس

ظخٌراًی ّوراُ تا پرظػ ٍ پاظخ  ،دیذى فیلن – آهَزغ هجازی
وسایل آهوزضی :

وایت بزد -ویدیوپزوصکتور -کتبة  CD -آهَزؼی (فیلن)ً -رم افسار آهَزغ هجازی
سنجص و ارزضیابی
سهن از نوره کل(بر حسب درصذ)
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آزهوى

هقررات درس و انتظارات از دانطجو :

 - 1تِ هٌاتغ هؼرفی ؼذُ هراجؼِ ٍ هطالة تکویلی تحث را هطالؼِ ًوایٌذ
 - 2حضَر هٌظن در کالض درض
 – 3ؼرکت در تحث ّای داخل کالض ٍاًجام تکالیف
نبم و اهضبی هدرس5
تبریخ تحویل 5

نبم و اهضبی هدیز گزوه5
تبریخ ارسبل5

نبم و اهضبی هسئول EDOدانشکده
تبریخ ارسبل 5

جذول زهانبنذی درس نطانه ضناسی وهؼاینات بالینی دانشجویبى تزم  3هوشبزی
نیوسال اول1044 - 1041

روز وساػت :شنبه هب سبعت 01-03
جلسه

کالس  -05هجبسی
هوضوع هر جلسه

تاریخ
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0

0099/1/09

هفهوم سالهت و اصول بزرسی بیوبر

صبور

0

0099/1/02

بزقزاری ارتببط و هنببع اطالعبتی

صبور

3

0099/2/3

اصول وروش هبی هعبینه وچگونگی اخذ شزح حبل

صبور

0

0099/2/09

تجهیشات هورد نیبس جهت هعبینه

صبور

طبق تقوین

اهتحبى پبیبى تزم

