
  
 طرح درس جامع

 

          کارآموزی نشانه شناسی  :درس نام
    يبالین          تئوري: درس نوع

 ساعت 11 :ساعت میزان 1 :واحد تعداد

کارآموزي تکنولوژي   :پیشنیاز دروس  :جلسات تعداد مامایي    :آموزشي  گروه کارشناسي پیوسته مامایي  :تحصیلي رشته نام

 آموزشي

 59-51  تحصیلي سال    ■     دوم       اول   نیمسال

 

         09/12/51  :    کالس پایان  02/9/51    :ارآموزيک شروع

 :امتحان برگزاري محل  :امتحان ساعت و تاریخ مرکزآموزشي درماني ولیعصر و آیت اهلل موسوي   :ارآموزيک برگزاري محل

 ترانه خوشه چیندکتر نام مسئول درس:   ي دانشکده پرستاري و مامایيعضو هیات علم ترانه خو شه چیندکتر  اساتید: 

و ثبت گزارش نتایج حاصل  فیزیکي معاینات وانجام بیمار حال شرح گرفتن بدن، مختلف دستگاههاي بالیني معاینه اصول با دانشجو با گذراندن این واحد :شرح درس

  .را به درستي انجام دهد سالمت وضعیت وبررسي فیزیکي اتمعاین انجام بود خواهد قادر شده و آشنا از معاینه 

 

 دف كلي : ه

  و ثبت گزارش نتایج حاصل از معاینه  کسب مهارتهاي الزم جهت برقراري ارتباط با بیمار، گرفتن شرح حال و انجام معاینات فیزیکي

 اهداف رفتاري:

 در پایان دوره دانشجویان مامایي باید قادر باشند :

 .جهت معاینه را آماده نماید نیاز مورد تجهیزات و وسائل .1

 . نمایند قرار بر بیمار با مناسب ارتباط .0

 . شرح حال کامل و دقیق از بیمار اخذ نماید. 3

 بر اساس شرح حال و معاینه ، مشکالت بیمار را لیست نماید. . 4

  .ا به درستي انجام دهدر  وبیني وحلق گوشسر و گردن،  ي معاینه و شناسي نشانه .1

 .به درستي انجام دهدتنفسي را  دستگاه  ي ومعاینه شناسي نشانه .9

 .به درستي انجام دهدرا   وروان عصبي و اعصاب دستگاه  ي ومعاینه شناسي نشانه .7

 .به درستي انجام دهدرا   عضالني و اسکلتي دستگاه ي ومعاینه شناسي نشانه .8

 .به درستي انجام دهدرا  ي پوست و پستان ومعاینه شناسي نشانه .5

 .به درستي انجام دهدرا  ي شکم ومعاینه شناسي نشانه .12

 .به درستي انجام دهدمعاینه دستگاه قلب و عروق را  شناسي نشانه .11

 

 :دانشجويان ارزشيابي شيوه

 %72 وفعال حضورمنظم. 1

 %02 تکالیف و وظایف محوله انجام. 0

 %12 دوره پایان امتحان - 3



 :زمانبندي جدول
 

 مدرسين جلسه موضوع ساعت تاريخ روز جلسه

کسب دانش در مورد اصول مصاحبه و  13-8   1

 گرفتن  شرح حال 

 دکتر ترانه خوشه چین

 یندکتر ترانه خوشه چ ناخن -مو  –معاینه پوست  دانش کسب 13-8   0

 دکتر ترانه خوشه چین چشم و گردن و سر معاینه روش با آشنایي 13-8   3

 دکتر ترانه خوشه چین ژنیتال دستگاه معاینه مورد در دانش کسب 13-8   4

 دکتر ترانه خوشه چین  ها سینوس– بیني  - گوش معاینه روش با آشنایي 13-8   1

 دکتر ترانه خوشه چین  یه هاو ر سینه قفسه معاینه روش با آشنایي 13-8   9

 دکتر ترانه خوشه چین کسب دانش در مورد روش معاینه شکم  13-8   7

 دکتر ترانه خوشه چین آشنایي با روش معاینه قلب و عروق 13-8   8

 - اسکلتي دستگاه معاینه مورد در دانش کسب 13-8    5     

 اعصاب و عضالني

 

   رفرانس:

 تز نشانه شناسي باربارابي

 بررسي وضعيت سالمت، هادي كوشيار، انتشارات بشري

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :دانشكده آموزشي معاون                                  :                                                                                                                             گروه مدير 

 

 

 

 
 


