بسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی داراب –گروه پرستاری
دنباله طرح درس دوره () Course Planبررسی وضعیت سالمت رشته پرستاری
عنوان درس و مشخصه درس :

رشته /مقطع تحصیلی  :کارشناسی

بررسی وضعیت سالمت/

پیوسته پرستاری

پیش نیاز:یا همزمان:فیزیولوژی

زمان شروع کالس:

سال تحصیلی/ترم:
زمان پایان ترم:

تعداد واحد/نوع

تعداد دانشجو:

مدرس:دهقانی

واحد/0/5:نظری
محل تشکیل کالس /شماره کالس:

مسئول طرح درس گروه پرستاری :سرکار خانم زارع
هدف کلی:آشنایی دانشجو با اصول معاینات و بررسی دستگاههای مختلف بدن از سر تا پاو کاربرد مهارتهای الزم در ارزیابی مددجو /بیمار و تشخیص موارد طبیعی
از غیر طبیعی.
شرح درس:در این درس چگونگی انجام مصاحبه با کسب تاریخچه سالمتی و روشهای مختلف معاینه فیزیکی دستگاههای مختلف بدن آموزش داده می شود تا
دانشجو بتواندبین حاالت سالمتی و بیماری تمایز قائل شود.
اهداف جزئی:در پایان درس دانشجو باید قادر باشد
مهارتهای معاینه و تکنیکها و مصاحبه و آشنایی با وسایل مورد استفاده در انجام معاینه فیزیکی:
*-نحوه برقراری ارتباط و انجام مصاحبه با مددجو/بیمار را توضیح دهد.
*روشهای مختلف معاینه را توضیح دهد.
*روشهای مختلف معاینه را جهت معاینه دستگاههای مختلف بدن به تفکیک بیان کند.
* کاربردو نحوه استفاده از ابزار مورد استفاده در هر سیستم بدنی را توضیح دهد.
*اصول معاینه را در سیستم های مختلف بدن از جمله موارد زیر را بطور مختصر شرح دهد.

پوست و ضمائم آنسروگردنچشم و گوش دهان و حلق و بینی و سینوسها و غدد لنفاوی قفسه سینه و ریه قلب و عروق محیطیاعصاب مرکزی و نخاعیدستگاه گوارش و شکم دستگاه عضالنی و حرکتی پستان و دستگاه تناسلی*نحوه خود آزمایی پستان و بیضه را توضیح دهد:.
* اطالعات گردآوری شده را جمع بندی و تجزیه و تحلیل نمایند
*در دستگاههای مختلف بدن یافته های طبیعی را از غیر طبیعی تشخیص دهد.
شیوه تدریس :سخنرانی و بحث و فیلم و اسالید آموزشی
شیوه ارزشیابی دانشجو:
حضور فعال و توام با آمادگی
آزمون های بدون اطالع رسانی
تکالیف دانشجویی
آزمون پایانی
مقررات کالسی:

 حضور به موقع در کالس

 1نمره
 2نمره
 2نمره
 15نمره







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
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