بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمي داراب –گروه پرستاری
عنوان درس  :بررسي وضعیت سالمت
مشخصه درس:
زمان شروع کالس:

طرح درس روزانه (  ) Lesson Planبررسي وضعیت سالمت
تعداد واحد 0/5 :تعداد دانشجو:
رشته /مقطع تحصیلي  :سال تحصیلي /ترم:
تئوری 0/5/واحد
کارشناسي پیوسته پرستاری
عملی
محل تشکیل کالس /شماره کالس:
تاریخ امتحان پایان ترم:
زمان پایان ترم:

مدرس :دهقاني

مسئول بررسی طرح درس گروه پرستاری :سرکار خانم سمیه زارع

1

هدف کلي

مهارتهای معاینه و دانشجو با درس ومفهوم
بررسی و شناخت و
تکنیکها و مصاحبه
مصاحبه ،تکنیکها و
و آشنایي با وسایل مهارتهای معاینه و وسایل
مورد استفاده در مورد استفاده در انجام
انجام
فیزیکي

معاینه معاینه فیزیکي آشنا شود.

لپ تاپ-ویدیو

نحوه برقراری ارتباط و انجام مصاحبه با مددجو/بیمار را توضیح دهد
شرایط مصاحبه را برشمارد.

سخنراني ،بحث

پروزکتور -وایت

*روشهای مختلف معاینه را توضیح دهد.

در مورد مطالب

برد و ماژیک

 -کاربردو نحوه استفاده از ابزار مورد استفاده در هر سیستم بدني را توضیح

تدریس شده و

دهد.

شناختي

جلسه

رئوس مطالب

اهداف رفتاری (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حیطه

روش ارائه درس

رسانه آموزشي

پرسش وپاسخ
وپاسخ و فیلم و
اسالیدآموزشي
و موالژ

پوست و ضمائم آن

معاینه

جهت

معاینه -اطالعات به دست آمده از هر تکنیک کاربردی در معاینه پوست را لیست

و سرو گردن و چشم دستگاه پوست و ضمائم آن کند.
و ,و گوش

آشنا شود.

-تکنیکهای مورد استفاده در معاینه ناخن را برشمارد.

دهان و حلق و دانشجوباروشهای مختلف -ضایعات ناخن را توضیح دهد.بیني و سینوسها و معاینه جهت معاینه سر -ضایعات پوست و ضمایم آن را در دوران سالمندی برشمارد.
غدد لنفاوی

وگردن(سروچشم و گوش و -تکنیکهای مورد استفاده در معاینه سروگردن وچشم-گوش،دهان و حلق و
بیني و حلق و دهدن و بیني و را برشمارد.
اطالعات ذهنی در رابطه با قسمتهای مختلف سروگردن را بنویسد.سینوس) آشنا شود.
 -اطالعات عینی در رابطه با قسمتهای مختلف سروگردن را بنویسد.

در مورد مطالب

پروزکتور -وایت

تدریس شده و

برد و ماژیک

پرسش وپاسخ
شناختي

2و3

معاینه دستگاه

دانشجوباروشهای مختلف -تکنیکهای مورد استفاده در معاینه پوست را برشمارد.

سخنراني ،بحث

لپ تاپ-ویدیو

وپاسخ و فیلم و
اسالیدآموزشي
و موالژ

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمي داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه( ) Lesson Planبررسي وضعیت سالمت رشته پرستاری
عنوان درس  :بررسي وضعیت سالمت

رشته /مقطع تحصیلي  :کارشناسي سال تحصیلي /ترم:

مشخصه درس:

پیوسته پرستاری

زمان شروع کالس:

زمان پایان ترم:

تعداد واحد:
 0/5تئوری

تعداد دانشجو:

مدرس :دهقاني

محل تشکیل کالس /شماره کالس:

مسئول بررسی طرح درس گروه پرستاری :سرکار خانم سمیه زارع
جلسه

رئوس مطالب

هدف کلي

اهداف رفتاری (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حیطه

روش ارائه درس

رسانه
آموزشي

ریه و -قلب و
عروق محیطي

عروق

کند.

محیطي
آشنا گردد.

تکنیکهای مورد استفاده در معاینه قلب و عروق محیطي را برشمارد.
 نکات قابل سمع طبیعي و غیر طبیعي در قفسه سینه و ریه ها را به تفکیک لیستکند.
اصول اندازه گیری فشارخون را توضیح دهد. نحوه بررسي فشار نبض و میزان نرمال آن را توضیح دهد.-تغییرات ایجاد شده در سیستم قلب وعروق محیطي در سالمندی را توضیح دهد.

در مورد مطالب

ویدیو

تدریس شده و

پروزکتور-

پرسش وپاسخ

وایت برد و

وپاسخ و فیلم و

ماژیک

اسالیدآموزشي.و
موالژ
شناختي

4و5

 -قفسه سینه و

 با نحوهمعاینه
 نکات قابل مشاهده طبیعي و غیر طبیعي در قفسه سینه و ریه ها را به تفکیکسینه
قفسه
لیست کند.
و ریه
 نکات قابل سمع طبیعي و غیر طبیعي در قفسه سینه و ریه ها را به تفکیک لیستآشنا گردد.
کند.
 با نحوه نکات قابل دق طبیعي و غیر طبیعي در قفسه سینه و ریه ها را به تفکیک لیستمعاینه
کند.
دستگاه
قلب و
نکات قابل لمس طبیعي و غیر طبیعي در قفسه سینه و ریه ها را به تفکیک لیستتکنیکهای مورد استفاده در معاینه قفسه سینه و ریه را برشمارد.

سخنراني ،بحث

لپ تاپ-

دستگاه گوارشو شکم

 تکنیکهای مورد استفاده در معاینه اعصاب مرکزی و نخاعي را برشمارد.تکنیکهای مورد استفاده در معاینه دستگاه گوارش و شکم را برای هر عضوبرشمارد.

در مورد مطالب

ویدیو

-لیست اطالعات ذهني در دستگاه گوارش و شکم را بنویسد.

تدریس شده و

پروزکتور-

مرکزی و

-اولویت استفاده از تکنیکهای معاینه برای بررسي دستگاه گوارش و شکم را تشخیص

پرسش وپاسخ

وایت برد و

نخاعي آشنا
گردد.

دهد.

وپاسخ و فیلم و

ماژیک

-معیارهای تقسیم بندی چهارگانه و نه گانه شکم را به تفکیک بنویسد.

اسالیدآموزشي.و

 -نکات قابل مشاهده طبیعي و غیر طبیعي در شکم را به تفکیک لیست کند.

موالژ

_ با نحوه
معاینه
دستگاه
گوارش و
شکم آشنا
گردد

 نکات قابل سمع طبیعي و غیر طبیعي در شکم را به تفکیک لیست کند. موارد استفاده از قسمت بل و دیافراگم گوشي در معاینه شکم را توضیح دهد.. نکات قابل دق طبیعي و غیر طبیعي در شکم را به تفکیک لیست کند. نحوه تکنیک بکار برده شده دراندازه گیری طحال و کبد را توضیح دهد.نکات قابل لمس طبیعي و غیر طبیعي در قفسه شکم را به تفکیک لیست کند.نحوه تکنیک بکار برده شده دراندازه گیری زائده آپاندیس را توضیح دهد. نشانه های آپاندیس را توضیح دهد.-نحوه تکنیک به کاریرده شده دربررسي کیسه صفرا را توضیح دهد.

شناختي

6و7

اعصاب مرکزی -با نحوهمعاینه
و نخاعي.
دستگاه
اعصاب

سخنراني ،بحث

لپ تاپ-

بسمه تعالي
دانشگاه آزاد اسالمي داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس روزانه بررسي وضعیت سالمت
عنوان درس  :مفاهیم پایه پرستاری

رشته

مشخصه درس:

کارشناسي پیوسته پرستاری

زمان شروع کالس:

زمان پایان ترم:

/مقطع

تحصیلي

 :سال تحصیلي /ترم:

تعداد واحد 0/5:تعداد دانشجو:

مدرس:ویدادهقاني

تئوری
محل تشکیل کالس /شماره کالس:

مسئول بررسی طرح درس گروه پرستاری :سرکار خانم سمیه زارع
جلسه

رئوس مطالب هدف کلي

اهداف رفتاری (دانشجو پس از پایان ترم درس قادر خواهد بود:

حیطه

روش ارائه

رسانه

درس

آموزشي

 -دستگاه

بانحوه معاینه

-اطالعات ذهني سیستم عضالني و حرکتي را لیست کند.

عضالني و

 -دستگاه

با استفاده از مشاهده وضعیتهای غیرطبیعي سیستم عضالني و حرکتي را توضیح دهد.

،بحث در مورد

حرکتي.

عضالني و

-با استفاده از لمس وضعیتهای غیرطبیعي سیستم عضالني و حرکتي را توضیح دهد.

مطالب تدریس

پروزکتور-

 -پستان و

حرکتي

-تغییرات در سیستم عضالني و حرکتي در سالمندی را توضیح دهد.

شده و پرسش

وایت برد و

دستگاه

وپستان و

*نحوه خود آزمایي پستان را توضیح دهد.

وپاسخ وپاسخ

ماژیک

تناسلي

دستگاه

-معاینه خود آزمایي پستان را توضیح دهد.

تناسلي آشنا

 -وضعیتهای طبیعي و غیر طبیعي در تکنیک مشاهده معاینه پستان را توضیح دهد.

گردد.

-نکات رعایتي الزم در لمس پستان را شرح دهد. روشهای لمس پستان را به تفکیک توضیح دهد. وضعیتهای طبیعي و غیر طبیعي در تکنیک لمس معاینه پستان را توضیح دهد. تغییرات در پستان در سالمندی را توضیح دهد. نکات الزم در هنگام معاینه دستگاه تناسلي را برشمارد.تکنیکهای مورد استفاده در معاینه دستگاه تناسلي مرد وزن را به ترتیب نام ببرد. وضعیتهای طبیعي و غیر طبیعي در تکنیک مشاهده معاینه دستگاه تناسلي مرد وزنرا توضیح دهد..
 وضعیتهای طبیعي و غیر طبیعي در تکنیک لمس معاینه دستگاه تناسلي مرد وزن راتوضیح دهد.

حیطه ها  :ر = روان حرکتي  :ش = شناختي  :ع = عاطفي
شیوه ارزشیابي دانشجو:
 1نمره
حضور فعال و توام با آمادگی
 2نمره
آزمون های بدون اطالع رسانی
 2نمره
تکالیف دانشجویی
 15نمره
آزمون پایانی
تکالیف دانشجویی  :ارائه کنفرانس ،ارائه فرآیند پرستاری ،ترجمه مقاله و ارائه آن.

ویدیو

و فیلم و
اسالیدآموزشي
شناختي

8

سخنراني

لپ تاپ-

و موالژ

نوع سؤاالت امتحانی  :چهارگزینه ای -صحیح و غلط-سواالت تشریحی کوتاه پاسخ.
مقررات کالسی:








حضور به موقع در کالس
برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو برابر مقرارت آموزشی دانشکده
رعایت شئونات دانشجویی .
خاموش کردن موبایل در کالس درس
رعایت احترام به استادو اصول اخالقی
انجام به موقع تکالیف وتحویل پرژوه در تاریخ تعیین شده

 -4نجفی،ژاله.قوی،فاطمه.دهقانی ،ویدا"بررسی وضعیت سالمت و نشانه شناسی"انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد فیروزآباد.چاپ دوم93

