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 ر شرایط پیش بیمارستانی .بیماران و انجم عملی معاینات جسمی د یبدن ناتیو معا ینشانه شناسآشنایی دانشجویان با اصول 
 

 اهداف مرحله ای : 
 بررسی بیمار ومبانیآشنایی دانشجو با مفاهیم  – 1
  درموقعیتهای فوری با بیماران ، مصاحبهآشنایی دانشجو با نحوه برقراری ارتباط– 2
 های گرفتن شرح حال  با اهداف ، اصول و تکنیکآشنایی دانشجو – 3
 غدد لنفاوی  ،گوش وچشم آشنایی دانشجو با معاینه  – 4
 آشنایی دانشجو با معاینه اعصاب محیطی و مرکزی  – 5
 آشنایی دانشجو با معاینه و ارزیابی در صحنه حوادث  – 6
 سر و گردن نهیدانشجو با معا ییآشنا  -7
 معاینه اطفال با آشنایی دانشجو -8
 

 هدف( کیجلسات : )جهت هر جلسه  یاهداف کل
 

 و اصول بررسی بیمار  نحوه برقراری ارتباط مفاهیم سالمتی ، بیماریآشنایی دانشجو با -0
 : دانشجو قادر باشد

 .بررسی بیمار را تعریف کند  – 1-1
 مفاهیم سالمتی و بیماری را شرح دهد . – 2-1
 . بنویسدچگونگی برقرار ارتباط در یک موقعیت فردی را با ذکر مثال  – 3-1
 .را توضیح دهد  ارتباط درمانی با بیماران - 4-1
 . سدیبنونکات مهم ارتباط درمانی در بیماران پرحرف ، مضطرب ، پرخاشگر ، مست ، گریان و ... را  -5-1
 . سدیبنونکات مهم ارتباط درمانی در بیماران کند ذهن را - 6-1
 . سدیبنونکات مهم ارتباط در بیماران موانع ارتباط بزبان را  - 7-1
 . سدیبنودر بیماران ناشنوا را  نکات مهم ارتباطی - 8-1
 . سدیبنونکات مهم ارتباطی در بیماران نابینا را - 9-1

 توضیح دهد.نکات مهم ارتباطی در بیماران کودک را -11-1
  .انواع اطالعات دریافتی از بیماران را نام ببرد-11-1
 .انواع اطالعات دریافتی را باذکر مثال شرح دهد -12-1
  .در بیماران را با ذکر مثال شرح دهداطالعات ذهنی -13-1
 
 آشنایی دانشجو بامصاحبه و چگونگی پرسش از بیمار یا مصدوم  - 2

 دانشجو قادر باشد : 
 .انواع مصاحبه را تعریف کند  -1-2
 .نکات قابل توجه برای داشتن یک مصاحبه هدفمند موفق را فهرست نماید   -2-2
 .ع و تک جوابی را شرح دهد اهمیت استفاده از پرسش های مشرو -3-2
 .سواالت بسته پاسخ را با ذکر مثال شرح دهد  -4-2
 .را با ذکر مثال توضیح دهد  خسواالت باز پاس -5-2
  .روش اختتام مصاحب را شرح دهد -6-2
 نحوه گزارش دهی در مصاحبه را توضیح دهد . -7-2
 
 های گرفتن شرح حال  آشنایی دانشجو با اهداف وتکنیک -3
  نشجو قادر باشد :دا
 .هدف تکنیکهای گرفتن شرح حال را توضیح دهد-1-3
 .اصطالحات بیوگرافی را شرح دهد -2-3
 .شکایت اصلی را تعریف کند  -3-3
 .سیر بیماری کنونی را شرح دهد  -4-3
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 . سدیبنوشرح حال بیماریهای قبلی را  -5-3
 . سدیبنوشرح حال خانوادگی را  -6-3
 ،داروهای مصرفی و... توضیح دهد. عادات ، آلرژی -7-3
 .مرور سیستم های بدن را تعریف کند -8-3
 .را شرح دهد  هتفاوت شرح حال کامل و خالص -9-3

  .چگونگی ثبت شرح حال را شرح دهد -11-3
 
 آشنایی دانشجویان با بررسی شناخت سرو گردن ، پوست جمجمه و غدد -4

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

 .مشاهده حفره دهان و حنجره را انجام می دهد -11-4
 .لمس لب ها و دندانها را انجام می دهد  -11-4
 .مشاهده سرتا سر پوست بدن را شرح دهد -12-4
 .لمس پوست راتوضیح دهد  -13-4
 .مشاهده مو و ناخن را توضیح دهد  -14-4
  .لمس مو و ناخن را توضیح دهد  -15-4
 .مشاهده غدد تیروئید را شرح دهد -16-4
 .لمس غدد تیروئید راانجام دهد  -17-4
 .سمع غدد تیروئید را انجام دهد -18-4
 
 نفاوی آشنایی دانشجویان با بررسی شناخت چشم و غدد ل -5

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

 .معاینه غدد لنفاوی شکم را شرح دهد -11-5
 .معاینه غدد لنفاوی ناحیه اینگوینال را شرح دهد  -11-5
 
 آشنایی دانشجویان با بررسی شناخت اعصاب و مرور روانشناختی مصدوم  -6

  : دانشجو قادر باشد که
 .بررسی وضعیت عقلی مددجویان را توضیح دهد  -1-6
 .بررسی وضعیت گفتاری )زبان ( مددجویان راشرح دهد  -2-6
 .افظه مددجویان را انجام دهدبررسی وضعیت ح -3-6
 .بررسی سطح هوشیاری را انجام دهد  -4-6
 .بررسی عملکرد اعصاب جمجمه ای را توضیح دهد  -5-6
 .بررسی رفکس ها شایع را انجام دهد  -6-6
 .بررسی معاینات اعمال حرکتی را انجام دهد -7-6
 .بررسی اعمال حسی را توضیح دهد  -8-6
  .اختی بیمار را توضیح دهدبررسی عمومی روانشن-9-6
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 آشنایی دانشجوبا معاینه و ارزیابی در صحنه حوادث  -7

 :دانشجو قادر باشد که 
 .خطرات موجود و احتمالی صحینه حادثه را فهرست نماید -1-7
 .اصول مراقبت از خود درصحنه حادثه را شرح دهد  -2-7
 .صحنه های را فهرست نماید  -3-7
 .سازی صحنه های را شرح دهد های بیخطر  روش  -4-7
 .نحوه مدیریت صحنه حادثه را پس از ارزیابی با ذکر مثال توضیح دهد  -5-7
  .های سریع ارزیابی بالغین را توضیح دهد روش-6-7
  .های ارزیابی و حفظ راه هوایی مصدومین را توضیح دهد روش-7-7
 .های ارزیابی سیستم گردش خون را توضیح دهد  روش-8-7
  .های بی حرکت سازی مصدومین را در صحنه حادثه توضیح دهد روش -9-7

 .انجام سریع ارزیابی تروما را شرح دهد  -11-7
 . سدیبنوتفاوت بین معاینه بدنی دقیق بیمار ترومایی و بیمار دارای مشکل داخلی را -11-7
 . سدینوبرا شرح داده وعلت ارزیابی اولیه را   ongiongاجرای ارزیابی مداوم  -12-7
 
  کودکان و نوزادان  یابیو ارز نهیدانشجوبا معا ییآشنا- 8

 قادر باشد که : دانشجو
 .دهد حیکودکان و نوزادان را توض یابیارز عیسر یها روش-1-8
 مثلث ارزیابی کودک را به درستی شرح دهد. -2-8
 دهد.روش های ایجاد اعتماد در کودکان بر اساس الگوی روانشناختی پیاژه شرح -3-8
 عالیم و نشانه های کودکان بد حال را نام ببرد.-4-8
 نشانه های بالینی نوزادان بد حال را فهرست کند. -5-8
 روش بررسی پا به سر را در کودکان شرح دهد.-6-8
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  : انتظارات از دانشجومقررات درس و 
 لیو تسه ییراهنما دینقش اسات یزمان تیو تنوع مطالب و محدود یتوجه داشته باشند که با توجه به عدم گستردگ دیمحترم با انیدانشجو  
  :رود یمباشد و انتظار  یموثر مستلزم مطالعه و مشارکت فعال آنها  م یریادگی، لذا  یاست نه انتقال تمام و کمال محتو یرییادگی

 . 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
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 مدرس  موضوع هر جلسه ایام هفته 

 
 وسیله

16-14 
 ویدئو پروژکتور پورمیرزا اصول معاینه  شنبه دو

16-14 پروژکتور دئویو پورمیرزا ارتباط با بیمار  دو شنبه   

16-14 پروژکتور دئویو پورمیرزا مرکزی معاینه اعصاب محیطی و  دو شنبه   

16-14 +موالژپروژکتور دئویو پورمیرزا و گوش معاینه  غدد لنفاوی دو شنبه   

16-14 پروژکتور دئویو پورمیرزا سر وگردن و جمجمه معاینه  دو شنبه   

16-14 +موالژپروژکتور دئویو پورمیرزا چشم نهیمعاو   معاینه پوست دو شنبه   

16-14 پروژکتور دئویو پورمیرزا  کودکان ه معاین دو شنبه   
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 معاینات
موالژ چشم و گوش ، چارت   

اسنلن ، اتوسکوپ و 

 افتامولوسکوپ

 

  گروه امتحان پایان ترم   


