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 عمليتئوري :درس نوع
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 (يواحدکارآموز

ساعت  11:ساعت میزان

ساعت  11تئوري  

 کارآموزي

کارشناسي ارشد داخلي و :تحصیلي رشته نام
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 يبهرام نیدکترنسرمدرسین :

 بدر ينژاد،دکترفرهادرمضان

 

 ندارد:پیشنیاز دروس جلسه  8 :تعدادجلسات

 دوماولنیمسال

 1971-79تحصیلي سال

 

27/1/71: شروعكالس  طبق برنامه ارایه شده  به آموزش  :كالس پایان  

طبقه دوم دانشکده :كالس برگزاری محل

 پرستاري 

 :امتحان برگزاری محل :امتحان وساعت تاریخ

 Bahrami_n@ zums.ac.ir،(درس مسوول)نژاد يبهرام نیدکترنسر  :نیمدرس ياسام

 ramazanibadr@zums.ac.ir:دکتر رمضاني بدر 

 شرح درس:

 ز الگوهاي مختلف پرستاري در این درس به نقد بررسي وضعیت سالمت از دیدگاه پرستاري ،بررسي وضعیت سالمت با استفاده ا

قادر  ، انها پرستاري و نیز بررسي کیفیت زندگي مددجویان پرداخته مي شود.همچنین با فراهم آوردن فرصت مناسب براي دانشجویان در محیط هاي بالیني

 به تعیین موارد انحراف از سالمت و مشکالت مددجویان خواهند شد.

 :كلي فده

 به( يابی،اجراوارزشيزیر ص،برنامهیتشخ)  يندپرستاریازفرا واستفاده ارسالمت مواردانحراف نییسالمت،تع تیوضع دردرک رانیفراگ مهارت وکسب یيآشنا

 انیدرمددجو يزندگ تیفیک مطلوب سطح به يابیودست وارتقاءسالمت منظورحفظ

 : رود يانتظارم انیازدانشجو دوره انیدرپا:  ژهیو دافھا

 .دینما حیراتشر سالمت تیوضع يبررس يازبرایموردن يها مهارت .1

 .قراردهد بامددجوراموردبحث رتباط ا يبرقرار يچگونگ .2

 .دهد حیژه،راتوضیو  طیشرا يدارا انیبامددجو ارتباط جهت الزم يها مهارت .9

 . دھد حیراتوض حال شرح دافھساختاروا .4

 . کند انیراباھوکاربردآنیبدن ناتیازمعایموردن لیوسا .1

 . دینما یيراشناسا ينیبال نهیدرمعا ياصل يکهایتکن .1

 .دهد حیراتوض( وناخن پوست شامل) يپوشش بافت نهیمعا يکهایتکن .9

 . دھد حیتوض راباذکرمثال عیشا يپوست عاتیضا .8

 .دینما یيراشناسا سروگردن نهیمعا يکهایتکن .7



 .دهد حیچشم،راتوض نهیمعا اصول .11

 .دینما فیراتوص چشم عیشا اختالالت .11

 .دهد حیراتوض گوش نهیمعا اصول .12

 .دینما انیراب گوش اختالالت نیعتریشا .19

 .دهد آنهاراشرح نهیمعا وروش نموده یينوسهاراشناسایس انواع .14

 .  دھد رانشان يلنفاو ايھگره ايھمحل .11

 .دینما یيراشناسا يلنفاو ايھگره نهیمعا روش .11

 .کند انیراب وحلق دهان نهیمعا يروشها .19

 .دهد حیراتوض ينیب نهیمعا روش .18

 .دیمان فیراتوص شکم نهیمعا اصول .17

 .کند انیراب يعصب دستگاه نهیمعا اصول .21

 .دینما یيراشناسا ياسکلت – يعضالن دستگاه نهیمعا اصول .21

 . دهد راشرح يتنفس دستگاه نهیمعا اصول .22

 .دهد حیراتوض وعروق قلب دستگاه نهیمعا اصول .29

 .کند سهیمقا راباکودکان بزرگساالن يکیزیف نهیمعا .24

 .دهد راشرح ينیبال ناتیازمعا حاصل جینتا ثبت يچگونگ .21

 .دینما حیتشر انیمددجو يرادربررس يپرستار يمدلها تیاهم .21

 .دینما حیراتشر سالمت تیوضع يبررس يوپزشک يپرستار يمدلها تفاوت .29

 .دینما یيراشناسا گوردن مدل اجزاء .28

 . کند فیراجرزراتوص مدل اجزاء .27

 .دهد وکاربردآنراشرح نموده انیرابیرو مدل مختلف يبخشها .91

 . دهد شرح يپرستار وشناخت ينموده،کاربردآنرادربررس انیراب ماور مدل اجزاء .91

 .دهد راشرح يشگاهیآزما کینیپارکل يها يبررس يبرا الزم يآمادگ هیکل .92

 .دهد براشرح حاج ماده ابدونی حاجب باماده يوگرافیراد کینیپارکل يها يبررس يبرا الزم يآمادگ هیکل .99

 .دینما یيآنراشناسا وابعاد يزندگ تیفیک تیاهم .94

 .دینما حیراتشر يندپرستاریفرا مختلف مراحل .91

 .دینما یياستانداردراشناسا يپرستار يصهایتشخ .91

 

 يگروه وپاسخ،بحث سخنراني،پرسش :تدریس ایھوهیش

 

 : دانشجو فیوتكال فیوظا

 درس دانشجودرکالس ومنظم موقع حضوربه



 کالس يدرس باحثدرم فعال ومشارکت يقبل يباآمادگ وحضوردرکالس شده يمعرف منابع مطالعه

 کالس بامباحث مرتبط يها وپروژه فیتکال انجام

 

 يآموزش لمیدئوپروژکتور،فیوو ( Power pointازبرنامه استفاده)وتریکامپابزار كمک آموزشي:

 

 :دانشجویان ارزشیابي شیوه

 يکالس يدربحثها فعال ومشارکت درکالس موقع حضوربه10% 

 ( وسطاستادنشدهتییتعات )موضوعکنفرانس هیارا21% 

 ترم انیپا امتحان80% 

 :زمانبندی جدول

 مدرسین جلسه موضوع ساعت روز جلسه

معرفي درس و تکالیف، منابع و رفرنس، اهمیت بررسي و معاینات  11-8 چهار شنبه  1

فیزیکي در حفظ سالمت بیماران، اجزاء شرح حال پزشکي ، اصول  

 برقراري ارتباط و انجام مصاحبه 

 ی نژاددکتر بهرام

بررسي و معاینه پوست،و پستان نمایش فیلم و  ،بررسي ظاهر عمومي 11-8 چهارشنبه 2

 اسالید

 دکتر بهرامی نژاد

بررسي و معاینه سیستم عصبي ، سیستم عضالني و اسکلتي نمایش  11-8 چهارشنبه 9

 فیلم و اسالید

 دکتر بهرامی نژاد

 دکتر بهرامی نژاد و اسالید بررسي سیستم تنفسي نمایش فیلم 11-8 چهارشنبه 4

معاینه قلب و  بررسي و معاینه سر و گردن و غدد لنفاوي ناحیه ،  2-4 چهارشنبه 1

 نمایش فیلم   عروق 

 دکتر رمضانی بدر

بررسي و معاینه دستگاه گوارش و شکم، سیستم تناسلي و ادراري،  2-4 چهارشنبه 1

 نمایش فیلم و اسالید

 دکتر رمضانی بدر

کلیات بررسي هاي آزمایشگاهي ،مدل  هاي پرستاري بررسي و  2-4 نبهچهارش 9

 شناخت ) مدل روي و راجرز(

 دکتر رمضانی بدر

مدل  هاي پرستاري بررسي و شناخت ) مدل گوردن و اورم( (  11-8 چهارشنبه 8

 مروري بر فرایند پرستاري و تعیین تشخیص هاي پرستاري

 دکتر بهرامی نژاد

 رفرانس:  

 

 1971؛. تهرانتیمورزاده  انتشارات. نسیم مقیمي وفاطمه محمد رضایي : ترجمه2111حال شرح گرفتن وروش ينیبال ناتیمعا. تزیرابباربا

 1972چاپاول؛. زنجان. واحدزنجان يآزاداسالم دانشگاه انتشارات 1يکیزیف نهیومعا سالمت تیوضع يبررس. بدر يصمدپورورمضان

 يسالم - نگر جامعه: انتشارات ;1971: انتشار سال پرستاران يبرا يکیزیفۀنیمعا.يومحمد ياحمد

Assessment for Nursing Practice, 5th Edition.2013http://books.google.com/books 

 

edition 2004 thWeber,JR , and Kelly JH. Health assessment in nursing .5 

CarpenitoL.J.Handbook of Nursing Diagnosis (Kindle Edition). 2012 

 : رمنابعیسا

 گرفته امانت موجودراازکتابخانه يدئوهایتوانندویم انیدانشجو. موجوداست درکتابخانه یيدیو باارزش ياهایمد باشندکه داشته توجه انیدانشجو است الزم

 .ندیآنهاراتماشانما يادار وتردرساعاتیکامپ تیسا مسئول يوباهماهنگ

 :موجود يدئوهایو نام



 ينیبال تنایمعا

Medical CD-Rom.Physical Diagnosis (VSD 1,2) 

 دکتر دین محمدي  :دانشکده آموزشي معاوندکتر بهرامي نژاد   : مدیرگروه

 


