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 پرستاری و مامایی زنجان/ مرکزدانشکده

 ماماییگروه آموزشی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 نشانه شناسی ومعاینات فیزیکی عنوان واحد درسی:
پرستاری و  / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده

 مامایی

 مامایی رشته تحصیلی: تئوری واحد درسی: نوع

 کارشناسی ع تحصیلی:قطم کارورزی:  کارآموزی:  عملی: 1 نظری: تعداد واحد

 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی:  کارآموزی:  عملی:  نظری:        تعداد ساعت

    3 زبان عمومیپیشنیاز:    کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 مامایی رشته تحصیلی: سودابه نیرومند نام و نام خانوادگی:

 مربی رتبه علمی: کارشناس ارشد مقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: 84233420333 تماس: شماره
s.niroomand.1984@zums.ac.ir 

    مامایی دانشکده پرستاری و مامایی، گروه گاوازنگ، محل کار:

   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 سودابه نیرومند
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 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تدوین طرح درستاریخ  نحوه برگزاری دوره:

 شماره جلسات بازنگری شده: تاریخ  4/11/97 ترکیبی مجازی حضوری

     14/06/1398  

 اهداف آموزشی

 .آشنایی کامل با اصول معاینه بالینی و گرفتن شرح حال و انجام معاینات فیزیکی همراه با به کار بردن وسایل معاینه  هدف کلی:

 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی  

 نحوه بررسی وضعیت سالمت را توضیح دهد. .4

 روش های معاینه )مشاهده ، سمع و دق ( را توضیح دهد. .4

 نحوه معاینه پوست ، مو، ناخن را شرح دهد. .3

 ق، بینی و سینوس ها را توضیح دهد.نحوه معاینه چشم، گوش، درمان حل .2

 نحوه معاینه گوارش و ریه را شرح دهد. .5

 نحوه معاینه عروق محیطی را توضیح دهد. .6

 نحوه معاینه قلب را توضیح دهد. .7

 نحوه معاینه پستان و لنف را توضیح دهد. .0

 نحوه معاینه شکم را توضیح دهد. .9

 نحوه معاینه سیستم تناسلی زنان را توضیح دهد. .48

 ینه سیستم عضالنی اسکلتی را بیان کند.نحوه معا .44

 نحوه معاینه سیستم اعصاب را شرح دهد. .44
 

 

 :حیطه عاطفی 

 فعالیت های محوله را مشتاقانه و مسئوالنه انجام می دهد. .1

 با اساتید خود با احترام برخورد می نماید و در جهت رفع اشکاالت خود سوال می پرسد. .2

 مندی نشان داده و مشارکت فعال دارد.در زمان ارائه مطالب و کار عملی، عالق .3

 در ارائه تکالیف کالسی و مطالب مازاد بر آن به صورت داوطلبانه پیش قدم می شود.  .4
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 :حیطه روانی حرکتی 

 به کار گیرد. همکالسی ها و همکارانمطالب آموخته شده در کالس را در ارتباط با  .4

 تصاویری از پرونده های پزشکی تهیه کند. .4

 یس:روش های تدر

                                                                                                                                                                        بحث گروهی                                                                                                                                                                        پرسش و پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخنرانی
           شبیه سازی شده  بیمار                                                                           کارگاه آموزشی                                                                                   نمایش عملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای نقش

                      Bedside teaching                                  

 سایر) بنویسید(:   

 مواد و وسایل آموزشی:

 ، پرونده بیمارویدئو پروژکتور

 تجارب یادگیری )حین تدریس(:

  

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 درباره موضوعات تعیین شده بحث گروهی  
 

 موزشی و سیاست های مدرسضوابط آ

، رعایت کالس، رعایت قوانین و نظم در ، تحویل به موقع تکالیف تعیین شدهکالسفعال در  حضور، کالس درسحضور به موقع در انتظارات: 

 پوشش و لباس فرم مصوب دانشگاه

  استادبا هماهنگی  در صورت نیاز کالساز  ورود و خروج: مجازها

  کالس، نداشتن غیبت غیر موجهدر  موبایل زعدم استفاده ا محدودیتها:

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:
 طبق کوریکولوم و سرفصل مربوطه 
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 7102باربارابیتز  فیزیکی معاینات 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

 * 

 عینی تشریحی

گسترده 

 * پاسخ
 صحیح / غلط جورکردنی چند گزینه ای * ه پاسخاکوت

  نمره(: 02بارم بندی نمره ) از 

 می باشد(. 20، برابر02) نمره قبولی از    

 نمره 1 و پروژه: عملی انجام تکالیف نمره 1مشارکت کالسی: نمره 1حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 14 ن پایان ترم:امتحا 1 امتحان میان ترم: - کوئیز:

 و ارائه تکلیف( کنفرانس)امتحان،  درصد نمره 03درصد نمره و ارزشیابی اختصاصی  33ارزشیابی عمومی  :موارد سایر

 

 :(زبان تخصصی)واحد  جدول زمانی ارائه برنامه

جلسه
شماره 

 

روش 

 ارائه

 تاریخ

 ارائه 
 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه  مکان ارائه ساعت ارائه 

 حضوری 4

4/12/70  81-61  شرح حال دانشکده 

 اطالعات بیوگرافیک

 شکایت اصلی

 سودابه نیرومند
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 تاریخه بیماری کنونی

 سابقه طبی گذشته

 تاریخچه خانوادگی

 سبک زندگی

 مروری بر سیستمها

 معاینه فیزیکی

 حضوری 4

11/12/70  18-16  شرح حال  دانشکده 

 وسایل مورد نیاز

 روشهای معاینه

 زیکی پوستمعاینه فی

 سودابه نیرومند

 حضوری 3

18/12/70  18-16  معاینه مو دانشکده 

 جمجمه

 صورت

 چشم

 پلک ها

 گوش

 معاینه بینی

 معاینه دندانها

 معاینه گردن

 سودابه نیرومند
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 حضوری 2

10/1/87  18-16  خطوط فرضی قفسه سینه دانشکده 

 معاینه قفسه سینه

 معاینه فیزیکی پستانها

 ستانهامعاینه غدد لنفاوی پ

 معاینه فیزیکی ریه ها

 معاینه فیزیکی قلب

 سودابه نیرومند

 حضوری 5

24/1/87  18-16  گانه معاینه شکم 9گانه و  4تقسیم های  دانشکده 

 معاینه کبد

 پانکراس

 طحال

 کبد

 مانورهای لئوپولد

 

 حضوری 6

31/1/70  18-16  مراحل معاینه ژنیتال دانشکده 

 مشاهده

 لمس

 پاپ  اسمیر

 گنیمعاینه ل

 معانیه غدد بارتولن

 معانیه غدد اسکن
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 سیتوسل و رکتوسل

 معاینه آنوس

 حضوری 7

0/2/70  18-16  معاینه سیستم عضالنی عصبی دانشکده 

 مشاهده

 لمس

 محدوده حرکت

 قدرت عضالنی

 ارزیابی قدم راه

 ارزیابی شدن مهره ها

 سندرم تونل کارپ

 

 حضوری 0

14/2/70  16-14  هوشیاری بررسی عقالنی و دانشکده 

 بررسی اعصاب جمجمه ای

 عملکرد حرکتی

 عملکرد مخچه

 دستگاه حسی

 رفلکس ها

 

    تاریخ امتحان پایان ترم:                  تاریخ امتحان میان ترم:  
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