باسمهتعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زنجان
دانشکده پرستاری و مامایی
فرم طرح برنامه درسی
مشخصات استاد
نام و نام خانوادگی :معصومه شاکری نژاد

دانشکده :پرستاری و مامایی

مدرك تحصیلی :کارشناسی ارشد مامایی -بهداشت مادر و کودك

گروه آموزشی :مامایی

مرتبه دانشگاهی :مربی

سابقه تدریس 02 :سال

مشخصات درس
عنوان درس :نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
دروس پیش نیاز:دروس پایه

تعداد واحد1:

نیمسال :اول

نظری1 :واحد

عملی - :کارآموزی-:

کارورزی-:

سال تحصیلی69 -69 :

مشخصاتدانشجویان
رشته تحصیلی :مامایی

مقطع :کارشناسی

تعداد دانشجویان02:

در صورتیکه بیش از یك مدرس درس فوق را تدریس مینمایندلطفا تعدادواحدیا مجموع ساعاتی را که جنابعالی تدریس میفرمایید ،قید نمایید.
تعداد واحد مدرس دوم- :
نام و نام خانوادگی - :

شرح واحد درسی :در این درس ،دانشجویان با اصول معاینه بالینی و روش گرفتن شرح حال و تاریخچه بیماری و نحوه انجام معاینه فیزیکی آشنا می شوند.
هدف كلی درس :آشنایی با اصول معاینه بالینی و روش گرفتن شرح حال و انجام معاینه فیزیکی در بیماران یا مراجعه کنندگان.
اهداف جزیی درس:
در پایان این درس از دانشجو انتظار می رود:


روند تکامل روشهای تشخیص بیماری و نحوه برخورد با بیمار و شروع مصاحبه را بداند.



چهارچوب کلی اخذ شرح حال و تاریخچه بیماری را شرح دهد.





نحوه گرفتن و ثبت عالئم حیاتی را توضیح دهد.
روشهای معاینه بالینی و نحوه کسب اطالعات الزم شرح حال را شرح دهد.
روش معاینه سیستم های مختلف بدن(پوست و مو ،سر و گردن ،قفسه سینه (قلب و ریه ها) و سینهها ،شکم ،سیستم ادراری و تناسلی ،ستون
فقرات و اندام ها) را بداند.



روش نوشتن پرونده بیمار ،خالصه شرح حال و تاریخچه و یافتههای معاینه بالینی و روشهای پاراکلینیکی را بداند.



تشخیص افتراقی را تعریف کرده و نحوه افتراق را شرح دهد.



نحوه صحیح برخورد با بیمار و اطرافیان وی و نیز تشخیص نیازهای عاطفی و اجتماعی ایشان را بداند.
1

روش تدریس :سخنرانی ،پرسش و پاسخ
وسایل كمک آموزشیWhite Board :و ماژیك ،Data Projector ،موالژها ودستگاه ها و وسایل معاینهء مرتبط،

برنامه زمانبندی درس
جلسه

تاریخ

عنوان مبحث

1

69/9/06

آشنایی کلی با درس و نحوه عملکرد در کالس

0

69/7/9

روند تکامل روش های تشخیص بیماری و طرز برخورد با بیمار و نحوه آغاز مصاحبه و چهارچوب کلی اخذ

0

69/7/10

4

69/7/16

نحوه گرفتن عالئم حیاتی ،شیوه های معاینه و اخذ اطالعات ،نحوه معاینه سر و گردن

9

69/7/10

نحوه معاینه قفسه سینه (قلب و ریه ها ،سینه ها)

9

69/7/16

نحوه معاینه شکم

7

69/7/09

نحوه معاینه سیستم ادراری و تناسلی

8

69/8/0

طریقه نوشتن پرونده بیمار و خالصه شرح حال ویافته های بالینی و پاراکلینیك و تشخیص های افتراقی

6

69/12/0

امتحان پایان ترم ساعت11

شرح حال و ثبت در پرونده
روند تکامل روش های تشخیص بیماری و طرز برخورد با بیمار و نحوه آغاز مصاحبه و چهارچوب کلی اخذ
شرح حال و ثبت در پرونده (ادامه)

نحوه ارزشیابی دانشجویان:
پایان ترم%79 :
تکالیف کالسی%09 :
منابع:
-1بیتز ،باربارا .)1086( .معاینات فیزیکی و روش گرفتن شرح حال .ترجمه :قاضی جهانی ،بهرام .تهران .انتشارات گلبان.
 -0صمدپور املشی ،طیبه .رمضانی بدر ،فرهاد .)1060( .بررسی وضعیت سالمت و معاینه فیزیکی .معاونت پژوهش و فنآوری دانشگاه آزاد اسالمی
زنجان.
 -0دلف و منینگ .تشخیص فیزیکی میجر.)1089( .ترجمه :هدایتی امامی ،محمد حسین .تهران .انتشارات چهر.
 -4کتاب جامع پزشکی در ایران .)1080(.دوره کامل پزشکی .نشر سپهر ،تهران .

2

