
 بسمه تعالی

 کرمانشاه  استان درمانی بهداشتی خدمات و پزشكی علوم دانشگاه

 سنقر پرستاري دانشكده

 

 

  فیزیكی معاینات انجام چگونگی و حال شرح گرفتن بالینی، معاینه اصول با آشنایی هدف کلی درس: 

 

 ستمسی در فیزیكی معاینه مختلف هاي روش و سالمتی تاریخچه کسب براي مصاحبه انجام چگونگی درس این در: شرح درس

 نیز و بیماري و سالمت هاي وضعیت بین افتراق براي الزم توانایی کسب چنین هم. شود می داده آموزش بدن مختلف هاي

 در امر باید دانشجویان پرستاري. چرا که باشد می درسی واحد این در مهم موارد جمله از سنی هاي تفاوت به فراگیران توجه

بررسی و شناخت مددجویان و الویت بندي کردن مشكالت بیماران و همچنین  بررسی وضعیت نرمال بدن و معاینه فیزیكی 

 .سیستم هاي مختلف بدن از سر تا پا آگاهی یابند و بتوانند مهارتهاي الزم براي انجام معاینات فیزیكی را بدست آورند

 

 می باشد :عناوین کلی این درس شامل موارد زیر 

 مروري بر سیستم ها ( و معرفی درسبررسی وضعیت سالمت کلی بدن ) (1

  انواع روش هاي معاینه و انجام مصاحبه، گرفتن شرح حالآشنایی بانحوه  (2

  و پستان بررسی وضعیت سالمت پوست (3

 (گوش و حلق و بینی و چشم گردن) سر و بررسی وضعیت سالمت (4

 بررسی وضعیت سالمت سیستم تنفسی  (5

 وضعیت سالمت سیستم قلب و عروق بررسی (6

  دستگاه گوارش و شكم، سیستم تناسلی و ادراريبررسی وضعیت سالمت  (7

 عضالنی ـ اسكلتی  ،سیستم عصبیبررسی وضعیت سالمت  (8

 

 

 

 

 
 

 

 بررسی وضعیت سالمت عنوان درس :

 2دانشجویان کارشناسی پرستاري ترم مخاطبان:

 عملی و نظري: واحد نوع

    واحد عملی( 5/0واحد نظري و  5/0) واحد 1: واحد زانیم

 14-16شنبه ها از ساعت یک  سواالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به 

  1400-99نیمسال اول 16-14شنبه یك ارائه درس:)روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(:زمان 

 کارشناس ارشد پرستاري مراقبت هاي ویژه-محمد مهدي خشمین مدرس: 

 فیزیولوژيآناتومی و  س پیش نیاز:ودر



 فهرست رئوس مطالب تئوري

 عنوان جلسات

 

 جلسه 

 اول 

 

معرفی درس و تكالیف، منابع و رفرنس، اهمیت بررسی و معاینات فیزیكی در حفظ سالمت بیماران،  اول

 تفسیر اطالعات و تعیین لیست مشكالت و تشخیص هاي پرستاري 

نحوه برقراري ارتباط و انجام مصاحبه، گرفتن شرح حال، انواع مختلف روش هاي معاینه، لوازم مورد  دوم

 ررسی عالئم حیاتینیاز براي معاینه، ب

 دومجلسه 

 

 بررسی و معاینه پوست و پستان، نمایش فیلم، عكس و اسالید انواع بیماري هاي پوستی اول

  بررسی و معاینه سر و گردن و غدد لنفاوي ناحیه ، نمایش فیلم   دوم

 نمایش فیلم ، بررسی و معاینه سیستم تنفس اول سومجلسه 

 ، یادگیري صداهاي قلبی همراه با پخش صداهاي قلبی قلب و عروق بررسی و معاینه دوم

جلسه 

 چهارم

 بررسی و معاینه دستگاه گوارش و شكم، سیستم تناسلی و ادراري، نمایش فیلم اول

 بررسی و معاینه سیستم عصبی ، سیستم عضالنی و اسكلتی ، نمایش فیلم دوم

 
 فهرست رئوس مطالب عملی

 

 اول جلسه

تمرین شرح حال گیري، آشنایی با فرم شرح حال گیري و لوازم مورد نیاز براي معاینه ،  (:1)پراتیک 

 ناحیه این و غدد لنفاوي  بررسی و معاینه سر و گردن، کنترل عالئم حیاتی 

 بررسی و معاینه چشم، گوش، حلق و بینی (:2پراتیک )

 

 دوم  جلسه

 ، سمع صداهاي تنفسی با استفاده از ماکت هوشمند بررسی و معاینه سیستم تنفس (:3پراتیک )

  بررسی و معاینه قلب و عروق ، سمع صداهاي قلبی با استفاده از ماکت هوشمند (:4پراتیک )

 

 سوم جلسه

 با استفاده از ماکت هوشمند يمعاینه دستگاه گوارش و شكم ، سمع صداهاي روده ا (:5) کیپرات

 یو اسكلت یعضالن ستمیس نهی، معا یعصب ستمیس نهیمعا (:6) کیپرات

 چهارم جلسه

 ()امتحان

 انجام شرح حال گیري و معاینات ، امتحان پایان ترم عملی :پراتیک)امتحان عملی(

 

 :درسجلسات اهداف اختصاصی 

 و مروري بر سیستم ها ( معرفی درسبررسی وضعیت سالمت کلی بدن ) :جلسه اول(1

اي بامددجو و تكنیک ه نحوه برقراري ارتباطو  هاي مختلف بدنفیزیولوژي سیستم  و آناتومیآشنایی مختصر با :هدف کلی

  )حیطه شناختی(اطالعات و تحلیل آنهاو تعیین تشخیص هاي پرستاري مبتنی بر فرایند پرستاري جمع آوري 

  :که قادر باشدجلسه  اینفراگیر پس از پایان درس    

  .آناتومی و فیزیولوژي سیستم هاي مختلف بدن را به اختصار توضیح دهد 



 در تاریخچه را بیان کند. واهمیت آنرا هدف از بررسی سیستم ها 

  نام برده و به ترتیب طبقه بندي کند راو منابع آن روش هاي جمع آوري اطالعات. 

  عینی و ذهنی را شرح دهد. عالئمداده ها یا 

  فرایند ارتباط صحیح درمانی را شرح دهداصول برقراري.  

  را بیان کند.خانواده او  وویژگیهاي ارتباط مؤثر با مددجو 

 دنام ببروامل اصلی در برقراري ارتباط را ع.  

 

 معاینهآشنایی بانحوه انجام مصاحبه،گرفتن شرح حال و روش هاي  :جلسه دوم(2

طریقه گرفتن شرح حال را شرح دهد)حیطه و و انجام مصاحبه  ،نیازلوازم مورد انواع مختلف روش هاي معاینه و  هدف کلی:

 شناختی(.

 :که قادر باشداین جلسه فراگیر پس از پایان درس   

 تكنیک هاي انجام مصاحبه را توضیح بدهد. 

 نكات الزم در شروع و پایان مصاحبه را شرح دهد.  

  به ترتیب نام ببردرا نكات اساسی در گرفتن شرح حال. 

   بیان کندباید پرسیده شود را “ فعلی ناخوشی “ سؤاالتی که در قسمت. 

 نكاتی که در ظاهر عمومی مریض به آن توجه می شود را نام ببرد. 

 .روش هاي معاینه فیزیكی را نام برد 

 .نحوه آماده کردن بیمار جهت معاینه را شرح دهد 

 وسایل الزم در انجام معاینه فیزیكی را نام ببرد. 

  هاي انجام مشاهده را توضیح بدهدتكنیک.  

 تكنیک هاي انجام لمس را شرح بدهد.  

 تكنیک هاي انجام سمع را توضیح بدهد. 

  خصوصیات صدا در دق را شرح دهدتكنیک ها و.                                                 

 

  ررسی وضعیت سالمت پوست و پستانب :جلسه سوم(3

 را شرح دهد)حیطه شناختی(. ومو وناخن نحوه بررسی و معاینه پوست : هدف کلی

 بدرستی معاینه کند)حیطه روانی حرکتی(. و ضمائم آنراپوست و 

    

 :که قادر باشداین جلسه فراگیر پس از پایان درس 

  را توضیح دهد و ضمایم و پستان پوست -همبندبافت آناتومی، فیزیولوژي. 

 شرح دهدرا   الزم براي معاینه پوست ابزارهاي و نحوه معاینه. 

 را نام ببرد و ضمایم پوست ي مختلف بیمار براي معاینهوضعیت ها. 

 را نام ببرد پستان ي مختلف بیمار براي معاینهوضعیت ها. 

 مقایسه کند باهم در معاینه مهمترین یافته هاي طبیعی و غیر طبیعی را. 

 .معاینه فیزیكی مو وناخن را توضیح دهد 

 

 معاینه سرو گردن (جلسه چهارم:4



 (گوش و حلق و بینی و چشمگردن،  سر و بررسی وضعیت سالمتهدف کلی:)

 :که قادر باشداین جلسه فراگیر پس از پایان درس    

 .نكاتی که در معاینه صورت باید توجه شود را بیان نماید 

 را شرح دهد. اندازه گیري حدت و قدرت بینایی چگونگی 

 د.نام ببرر طبیعی در میدان بینایی را نكات غی 

 .نحوه معاینه سیستم اشكی را بیان نماید 

 .چگونگی بررسی عكس العمل مردمک ها به نور را بنویسد 

 .اعصاب و عضالت هماهنگ کننده حرکات کره چشم را نام ببرد 

 د.یان کنیعی در معاینه شبكیه چشم را بموارد غیر طب 

 رمال در معاینه افتالموسكوپی را شرح دهد.عالئم و نشانه هاي یک شبكیه ن 

 دهد.وانجام معاینه گوش توسط اتوسكوپ را شرح  هايتكنیك 

  دهد. توضیح و انجامتكنیک تستهاي دیاپازونی، وبر و رینه را 

 .عالئم و نشانه هایی که در معاینه دهان باید توجه شود را نام ببرد 

 باید توجه شود را نام ببرد. بینیم و نشانه هایی که در معاینه عالئ 

 .محل هایی در گردن که غدد لنفاوي وجود دارد را نام ببرد 

 د.یان کنمشخصات غدد لنفاوي طبیعی را ب 

  نماید. درکنكات غیر طبیعی در معاینه غده تیروئید را 

 .نكات مربوط به معاینه گردن و عالئم خطر آنرا شرح دهد 

 

  : معاینه سیستم تنفسیمپنج(جلسه 5

 )حیطه شناختی(.  آشنایی با بررسی و معاینه سیستم تنفس هدف کلی:

 سیستم تنفس بیمار را بدرستی معاینه کند )حیطه روانی حرکتی(.و 

 که: قادر باشداین جلسه فراگیر پس از پایان درس 

  شرح دهد.ي و به ترتیب طبقه بندنقاط آناتومیک روي قفسه سینه جهت بررسی مهره ها و دنده ها و لب هاي ریه را 

 با هم مقایسه کند اشكال مختلف طبیعی و غیر طبیعی قفسه سینه را. 

 .خطوط ترسیمی روي قفسه سینه را بیان نماید 

 وي باید بررسی شود را بنویسد.یعالئمی که در تاریخچه بیماري ر 

 .نكاتی که در مرحله مشاهده در معاینه قفسه سینه باید توجه شود را شرح دهد 

  درک کندهدف از لمس در معاینه ریه را. 

 بیان نماید. ریه را و دق صداهاي طبیعی در سمع 

 نماید. با هم مقایسهریه  و دق صداهاي غیر طبیعی در سمع 

 .محل هاي قرار دادن گوشی در سمع ریه را شرح دهد 

 

 وعروق  معاینه قلب: جلسه ششم(6

  بررسی و معاینه قلب و عروق هدف کلی:

 :که قادر باشداین جلسه فراگیر پس از پایان درس    

  نقاط آناتومیكی روي قفسه سینه که نشان دهندهbase  وApex .قلب می باشد را بنویسد 



 .صداهاي نرمال قلب را شرح دهد 

 ..سؤاالتی که در تاریخچه بیماري قلبی پرسیده می شود را شرح دهد 

  روش اندازه گیريJVP ..را شرح دهد 

  قرار دادن گوشی روي قفسه سینه در سمع قلب را شرح دهد.محل هاي 

 .صداهاي غیر طبیعی در سمع قلب را بیان نماید 

 

 

 و لگن و سیستم ادراري تناسلی معاینه شكم (جلسه هفتم:7

 بررسی و معاینه دستگاه گوارش و شكم )حیطه شناختی(. هدف کلی:

 روانی حرکتی(.دستگاه گوارش و شكم را بدرستی معاینه کند)حیطه و 

 :که قادر باشداین جلسه فراگیر پس از پایان درس    

 .اعضاي قابل لمس در معاینه شكم را بیان نماید 

  کند.و باهم مقایسه دو روش تقسیم بندي شكم را در معاینه بیان 

 .نكات الزم که در حین معاینه شكم باید رعایت شود را شرح دهد 

  ببرد. به ترتیب نامرا مراحل معاینه شكم 

 شكم باید بررسی شود را نام ببرد نكاتی که در مرحله مشاهده. 

  نماید. درکهدف از سمع در معاینه شكم را 

  دهد.وانجام  معاینه کبد را شرحتكنیک دق در 

  دهد.وانجام  شرحتكنیک دق در بررسی طحال را 

  د.دهوانجام تكنیک معاینه کلیه را شرح 

  احتمالی بكار می رود را نام ببرد.تست هایی که براي بررسی آسیت 

  دهد.وانجام  تست مورفی در تشخیص کله سیستیت حاد را شرح 

 .نقاط و عالیم خاص، جهت تشخیص شكم حاد را بیان کند 

 

 و وضعیت روانی عضالنی اسكلتی ،عصبیمعاینه سیستم  :(جلسه هشتم8

-صبیعسیستم )حیطه شناختی(.و  روانی بیماروضعیت  و عضالنی و اسكلتیعصبی ستم بررسی و معاینه سی: هدف کلی

 عضالنی و اسكلتی بیمار را بدرستی معاینه کند)حیطه روانی حرکتی(.

 :که قادر باشداین جلسه فراگیر پس از پایان درس    

 .اجزاء تشكیل دهنده سیستم عضالنی اسكلتی را نام ببرد 

  میزانR.O.M .و نوع حرکات مفاصل گوناگون را شرح دهد 

  حرکتی مورد بررسی قرار می گیرد را شرح دهد. -عالئمی که در تاریخچه از مددجو با مشكالت عضالنی 

  اسكلتی مورد ارزیابی قرار می گیرد را بیان نماید. -نكاتی که در مرحله مشاهده سیستم عضالنی 

 د.یان کناینه مفصل تمپومندیبوالر را بتكنیک مع 

  دهد.انجام  وتكنیک معاینه ستون فقرات را شرح 

 وانجام دهد نحوه اندازه گیري طول پا را بیان نماید. 

 .تكنیک معاینه شانه و دست را شرح دهد 

  نماید. باهم مقایسهمایع در زانو بكار می رود راتست هایی که جهت تشخیص وجود 



  دهد.و انجام تست فالن را شرح 

  نمایداسكلتی را لیست  -عالئم غیر طبیعی در معاینه سیستم عضالنی. 

 .اجزاء سیستم عصبی را نام ببرد 

 .عالئمی که در بررسی سیستم عصبی مورد توجه قرار می گیرد را نام ببرد 

 .قسمت هایی که در سیستم عصبی مورد ارزیابی قرار می گیرد را نام ببرد 

 .نكاتی که در بررسی وضعیت ذهنی مورد بررسی قرار می گیرد را نام ببرد 

 اري مددجو را شرح دهد.چگونگی تعیین سطح هوشی 

  چگونگی بررسیSpeech  در قسمتMental status   .را شرح دهد 

 .نكاتی که در معاینه سیستم حرکتی بایستی بررسی شود را بیان نماید 

 .نحوه ارزیابی قدرت عضالنی را شرح دهد 

 .نحوه ارزیابی عملكرد مخچه را در معاینه بالینی شرح دهد 

  معاینه بالینی را شرح دهد.نحوه بررسی سیستم حسی در 

 .نكاتی که جهت بررسی حس هاي کورتیكال مورد ارزیابی قرار می گیرد را بیان نماید 

 .دوازده عصب جمجمه اي را نام ببرد 

 .نحوه بررسی اعصاب نخاعی را شرح دهد 
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بخش نظري این واحد درسی با استفاده از روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ارائه خواهد شد. به منظور روش آموزش: 

نمایش تكنیک هاي بررسی و معاینه فیزیكی از اسالید و فیلم استفاده خواهد شد. هم چنین به منظور ارتقاء یادگیري فراگیران 

ي معاینه با استفاده از روش نمایش بر روي موالژ اجرا شده و سپس با حرکتی، ابتدا تكنیک ها -در مراحل مختلف حیطه روان

استفاده از ایجاد محیط شبیه سازي شده و تمرین و تكرار تكنیک ها، تالش خواهد شد تا فراگیران به سطح اجراي مستقل 

بستري در بخش هاي  تكنیک هاي معاینه رسانده شوند. سپس با انجام شرح حال گیري و معاینات بر روي برخی بیماران

 بیمارستان هاي منتخب اجراي مستقل دانشجویان مورد ارزیابی و رفع اشكال قرار خواهد گرفت.  

 

 

 

 و از اسالید، فیلم، کامپیوتر، ویدئو پروژکتور، موالژ و ماکت هاي هوشمند هاین واحد درسی با استفاد: آموزشی کمک وسایل

 معاینه فیزیكی و سایر وسایل کمک آموزشی در دسترس ارائه خواهد شد.  وسایل وابزار هاي

 

 :ارزشیابی نحوه

سهم از نمره کل)بر  روش آزمون

 حسب درصد(

 ساعت تاریخ

     10۱ شفاهی تكالیف دانشجوو  کوئیز

   30۱ چک لیست عملیآزمون 

   50۱ کتبی آزمون پایان ترم

   10۱ پرسش و پاسخ فعال در کالسحضور

 

 امتحان عملی 

 شامل: 

 skill labدر واحد حضور منظم  (1 

از یک بیمار طبق فرم بررسی وضعیت سالمت و تعیین لیست مشكالت یا تشخیص هاي و معاینه شرح حال گیري (2 

 پرستاري 

 ( معاینه یكی از سیستم هاي بدن در بالین بیمار3 

 
 *** روش برگزاري امتحانات و فرمت آزمون ها:

 سواالت چهار گزینه اي و سواالت تشریحی کوتاه پاسخ 

 

            امتحان پایان ترم: بر اساس برنامه آموزشی دانشكده ***زمان برگزاري

 



 

 

 جدول زمانبندي درس...........

 روز و ساعت جلسه :

 

 هاي دوره:سیاست

 وظایف دانشجو وظایف مدرس

 آمادگی کامل و نظم داشتن در کالس و تدریس (1

 ها با دانشجویان.ایجاد شرایط مشارکت در بحث (2

وقت و امكانات مناسب به دانشجویان جهت اظهار دادن  (3

 نظرهاي آنها.

 اي و محترمانه با دانشجویان.برخورد حرفه (4

کردن انتظارات دانشجویان و ارزشیابی منصفانه مشخص (5

 از آنها.

 .حضورمنظم وشرکت فعال درکالس درس (1

ــده  (2 همكاري و بحث وتبادل نظردرمورد مطالب ارائه شـ

 .درکالس

 آمادگی درمورد دروس و مباحثی که  (3

 .قبل ارائه شده استجلسات  (4

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

1  

24/6/99 
 مروري و معرفی درسبررسی وضعیت سالمت کلی بدن )

 (بر سیستم ها

 

محمدمهدي 

 خشمین

2 31/6/99 

 

 انواع و انجام مصاحبه، گرفتن شرح حالنحوه  آشنایی با

  روش هاي معاینه

 

محمدمهدي 

 خشمین

3 7/7/99 

 

  و پستان بررسی وضعیت سالمت پوست

 

محمدمهدي 

 خشمین

4 14/7/99 

 

گوش و حلق و ) گردن سر و بررسی وضعیت سالمت

 (بینی و چشم

 

محمدمهدي 

 خشمین

5  

21/7/99 

 بررسی وضعیت سالمت سیستم تنفسی 

 

محمدمهدي 

 خشمین

6 28/7/99 

 

 بررسی وضعیت سالمت سیستم قلب و عروق

 

محمدمهدي 

 خشمین

7  

5/8/99 

دستگاه گوارش و شكم، سیستم بررسی وضعیت سالمت 

  تناسلی و ادراري

 

محمدمهدي 

 خشمین

8 12/8/99 

 

عضالنی ـ ،بررسی وضعیت سالمت سیستم عصبی

 اسكلتی 

 

محمدمهدي 

 خشمین



 

 
 

 

 مطالب عملیفهرست رئوس 

 

 اول جلسه

تمرین شرح حال گیري، آشنایی با فرم شرح حال گیري و لوازم مورد نیاز براي معاینه ،  (:1پراتیک )

 و غدد لنفاوي ناحیه  بررسی و معاینه سر و گردن، کنترل عالئم حیاتی 

 بررسی و معاینه چشم، گوش، حلق و بینی (:2پراتیک )

 

 دوم  جلسه

 ، سمع صداهاي تنفسی با استفاده از ماکت هوشمند بررسی و معاینه سیستم تنفس (:3پراتیک )

  بررسی و معاینه قلب و عروق ، سمع صداهاي قلبی با استفاده از ماکت هوشمند (:4پراتیک )

 

 سوم جلسه

 با استفاده از ماکت هوشمند يمعاینه دستگاه گوارش و شكم ، سمع صداهاي روده ا (:5) کیپرات

 یو اسكلت یعضالن ستمیس نهی، معا یعصب ستمیس نهیمعا (:6) کیپرات

 چهارم جلسه

 ()امتحان

 انجام شرح حال گیري و معاینات ، امتحان پایان ترم عملی :پراتیک)امتحان عملی(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


