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 :دوره هدف کلی
 در شرایط پیش بیمارستانی ران بیما یانمعاینات جسم ماو انج ارزیابی آشنایی دانشجویان با اصول 

 
 

 : جلسات نظری اهداف 
 و گرفتن شرح حال از بیمار  اصول بررسی بیمارآشنایی دانشجو با  – 1
ارزیابی  نبض ، پرشدگی  ارزیابی وضعیت همودینامیک )نحوه عالئم و نشانه های بیماریهای قلب و عروق و آشنایی دانشجو با   – 2

 (مویرگی ، دما و رنگ پوست 
 ) مشاهده ،سمع قلب و صداهای قلبی ،لمس نبض (قلب و عروق  روشهای معاینه  آشنایی دانشجو با – 3
 عالئم و نشانه های بیماریهای تنفسی  آشنایی بیمار با -0
 سیستم تنفسی ) مشاهده ، سمع ریه ، دق و لمس(معاینه  ارزیابی راه هوایی و نحوهآشنایی دانشجو با  –5
  عضالنی –سیستم اسکلتی جو با معاینه شنایی دانشآ – 6
 معاینه شکم عالئم و نشانه های اختالالت سیستم گوارشی و اصول ارزیابی  و نحوه و آشنایی دانشجو با – 7
 لگن و تناسلی آشنایی دانشجوبا معاینه  -8
 

 

 به تفکیک اهداف کلی جلسات نظریاهداف ویژه رفتاری   
 و گرفتن شرح حال ار آشنایی دانشجو با اصول بررسی بیم -1

  دانشجو قادر باشد
 بررسی بیمار را تعریف کند  – 4-4
 هدف از بررسی بیمار را بیان کند – 2-4
 اصول بررسی بیمار را بیان نماید  – 1-4
 انواع روشهای معاینه را نام ببرد – 1-4
 چگونگی انجام تکنیک مشاهده بیمار را توضیح دهد .. – 5-4
 کنیک سمع بیمار را توضیح دهدجگونگی انجام ت -6-4
 چگونگی انجام تکنیک لمس بیمار را توضیح دهد – 4 – 7
 ک دق بیمار را توضیح دهدچگونگی انجام تکنی -8-4
 اصطالحات اختصاری در زمان اخذ شرح حال را بیان نماید -9-4

 تفاوت عالئم و نشانه را بیان نماید -41-4
 را در شرایط پیش بیمارستانی تشریح کند  SAMPLE OPQRSTاخذ شرح حال به روش  -44-4
 بصورت دقیق انجام دهددر خصوص یک مشکل مطرح شده را گیری  یک نمونه  شرح حال  -42-4
 
عالئم و نشانه های بیماریهای قلب و عروق و نحوه ارزیابی وضعیت همودینامیک ) ارزیابی  نبض ، با آشنایی دانشجو با  – 2

 نگ پوست (پرشدگی مویرگی ، دما و ر
 دانشجو قادر باشد : 

 
  عالئم بیماریهای قلبی را نام توصیف کند. -4-2
 نشانه های بیماریهای قلب و عروق را توصیف کند -2-2 
 نحوه ارزیابی نبض های مختلف را بیان نماید -1-2
 کاربرد بررسی هر یک از نبض ها را بیان نماید -1-2
  دی نماید انواع نبض را از نظر شدت درجه بن -5-2
 انواع نبض های غیر طبیعی را تشریح کند-6-2
  نحوه انجام تست پرشدگی مویرگی را تشریح کند -7-2 
  اندیکاسیون تست پرشدگی مویرگی را بیان نماید -8-2
  تفییرات تست پرشدگی مویرگی در شرایط مختلف را بیان نماید -9-2

 یدی و شریانی را با هم مقایسه کند ردر بیماریهای و نشانه های اختالالت عروقی -41-2



 اهمیت بررسی دمای اندام ها را در اختالالت وریدی و شریانی بیان کند  -44-2
 اهمیت بررسی رنگ  اندام ها را در اختالالت وریدی و شریانی بیان کند -42-2
 
 قلبی ،لمس نبض () مشاهده ،سمع قلب و صداهای معاینه قلب و عروق نحوه  واصول آشنایی دانشجو با  -3

 دانشجو قادر باشد : 

 فیزیولوژی عملکردی قلب را توضیح دهد -4-1
 آناتومی قلب وعروق را شرح دهد  -2-1
 شرح دهد را  سیستم قلب و عروق بیماری درمعاینه   بررسی تاریخچهاهمیت  -1-1
 تکنیک سمع را در معاینه قلب و عروق را توضیح دهد   -1-1
 استفاده از دیافراگم و بل گوشی را  در سمع صداهای قلبی بیان نماید اندیکاسیونهای  -5-1
 انواع کانون های  سمع قلب را بیان نماید -6-1
 صداهای اصلی قلب را نام ببرد -7-1
 دلیل ایجاد هر یک از صداهای قلبی را تشریح کند  -8-1
 سوفل قلبی را  در یک جمله تعریف نماید -1 -9

 فل قلبی را نام ببرددالیل ایجاد سو -41-1
 سوفل های شایع قلبی را شناسایی کند  -44-1
 تکنیک مشاهده رادر معاینه قلب وعروق شرح دهد   – 42-1
 نکات مهمی که در مشاهده سیستم قلب و عروق باید مورد توجه قرار گیرد بیان نماید  -41-1
 نحوه اندازه گیری برجستگی ورید ژوگوالر را تشریح کند  -41-1
 ببرددالیل برجسته شدن وردید ژوگوالر را نام   -45-1
 را در معاینه قلب و عروق توضیح دهدناحیه نوک قلب  لمس  اهمیت  -46-1
 را در معاینه قلب و عروق توضیح دهدناحیه نوک قلب  لمس تکنیک  -47-1
 تست آلن را توضیح دهد  -48-1
 اندیکاسیون تست الن را بیان نماید  -49-1
 الن را تشریح کند ه انجان تستنحو -21-1
 ادم  موضعی و عمومی را تشریح  نماید -24-1
 دالیل ایجاد  ادم موضعی و عمومی را بیان نماید -22-1
 روش درجه بندی ادم گوده گذار را بیان نماید   -21-1
 تفاوت ادم ناشی از بیماری قلبی با سایر علل ایجاد کننده ادم را بیان نماید -21-1
 
 و نحوه ارزیابی آنهاعالئم و نشانه های بیماریهای تنفسی نایی دانشجو با آش – 0

 دانشجو قادر باشدکه : 
 فیزیولوژی عملکردتنفس را شرح دهد  -4-1
 آناتومی عملی ریه ها را توضیح دهد -2-1
 تنفسی را بیان نماید  حاد  عالئم بیماریهای-1-1
 نمایدتنفسی را بیان حاد نشانه های بیماریهای  -1-1
 جمله تعریف نماید  سیانوز را در  یک -5-1
 علل سیانوز محیطی و مرکزی را بیان نماید  -6-1
 کالبینگ را در یک جمله بیان نماید   -7-1
 علل کالبینگ را بیان نماید  -8-1
 نگ را توضیح دهدینحوه تشخیص کالب -9-1

 انواع الگوهای تنفسی را نام ببرد -41-1
 طبیعی را توصیف کندالگوی تنفسی  -44-1
 الگوی تنفسی شاین استوک را توصیف کند  -42-1
 علل ایجاد کننده الگوی تنفسی شاین استوک را بیان نماید -41-1
 الگوی تنفسی بیوت را توصیف کند -41-1
 علل ایجاد کننده الگوی تنفسی بیوت را بیان نماید -45-1
 الگوی تنفسی کاسمال را توصیف کند -46-1
 ل ایجاد کننده الگوی تنفسی کاسمال را بیان نمایدعل -47-1
 عالئم زجر تنفسی در نارسایی حاد تنفسی را نام ببرد -48-1
 نشانه های زجر تنفسی در نارسایی حاد تنفسی را نام ببرد -49-1
 تستهای پارکلینیکی کمک کننده در تشخیص بیماریهای تنفسی را نام ببرد -21-1
 
 
 



 
 سیستم تنفسی ) مشاهده ، سمع ریه ، دق و لمس(معاینه نحوه ارزیابی راه هوایی و آشنایی دانشجو با  -5
 اهمیت مشاهده در ارزیابی سیستم تنفسی را بیان نماید -5-4
 نکات مورد توجه در مشاهده سیستم تنفسی را بیان نماید -5-2
 تفاوت تنفس شکمی و سینه ای در بالغین و اطفال را بیان نماید -5-1
 واع اشکال قفسه سینه غیر طبیعی را نام ببردان -5-1
 قفسه سینه بشکه ای را توصیف نماید -5-5
 قفسه سینه کبوتری را توصیف نماید -6-5
 قفسه سینه قیفی را توصیف نماید -7-5
 قفسه سینه شناور را توصیف نماید -8-5
 تکنیک لمس قفسه سینه را شرح دهد  -9-5

 لمس قفسه سینه را بیان نمایدنکات مورد توجه در  -41-5
 نحوه ارزیابی اتساع قفسه سینه را بیان نماید -44-5
 دالیل تغییرات در نتایج تست اتساع قفسه سینه را بیان نماید -42-5
  اهمیت دق قفسه سینه را بیان نماید -41-5
 تکنیک دق در ریه ها را توضیح دهد   -41-5
 ایی کند کانونهای دق قفسه سینه را شناس  -45-5
 انواع صداهای حاصل از دق قفسه سینه را بیان نماید -46-5
 دتکنیک سمع ریه ها را توضیح ده -47-5
 صداهای طبیعی ریه ها راشناسایی نماید --48-5
 صداهای غیر طبیعی ریه ها را شناسایی نماید  -49-5
 دالیل ایجاد هریک از صداهای غیر طبیعی ریه را بیان  کند -21-5
 
 و مفاصل واندام های حرکتی  اسکلتی  –سیستم عضالنی  نایی دانشجو با معاینهآش -6

 دانشجو قادر باشد : 
 و مفاصل را شرح دهد  ی. آناتومی عملکردی اسکلت-4-6
 تی و عضالنی را از نظر تاریخچه توضیح دهد بررسی سیستم اسکل -2-6
 د تکنیک مشاهده را در معاینه استخوانی و مفاصل شرح ده -1-6
 تکنیک لمس را در معاینه استخوانها و مفاصل شرح دهد  -1-6
 تکنیک انجام معاینه دامنه حرکات مفاصل را شرح دهد  -5-6
 .  آزمایشات قدرت عضالنی را شرح دهد-6-6
 نحوه انجام تست الزک را بیان نماید -7-6
 نحوه انجام تست فالن را بیان نماید -8-6
 ا بیان نمایدر تاینلنحوه انجام تست  -9-6

 اسکلتی را بیان کند –دالیل ایجاد عالئم غیر طبیعی در هریک از تستهای عضالنی  -41-6
 
 معاینه شکم  عالئم و نشانه های اختالالت سیستم گوارشی و اصول ارزیابی  و نحوه و آشنایی دانشجو با -7

 دانشجو قادر باشد : 
 د عالئم اختالالت سیستم گوارشی را بیان نمای -4-7
 نشانه های اختالالت سیستم گوارشی را بیان نماید -2-7
 روشهای ارزیابی بیمار در اختالالت سیستم گوارشی را بیان نماید -1-7
 نواحی آناتومیک شکم را شرح دهد    -1-7
 تکنیک مشاهده شکم را شرح دهد  -5-7
 نکات مورد توجه در مشاهده شکم را بیان نماید -6-7
 توصیف کند عالمت کولن را-7-7
 عالمت گری ترنر را توصیف کند -8-7
 انواع استریای شکمی را از هم تفکیک نماید -9-7

 تکنیک لمس شکم را شرح دهد -41-7
 هدف از لمس شکم را بیان نماید  -44-7
 انواع لمس سطحی و عمقی شکم را دسته بندی نماید -42-7
 روش لمس کبد را بیان نماید -41-7
 ل را بیان نمایدروش لمس طحا -41-7
 روش لمس مثانه را توصیف نماید -45-7
 عالئم التهاب پرده صفاق را بیان نماید  -46-7
 نشانه های التهاب پرده صفاق را بیان نماید -47-7



 نحوه انجام تست مک بورنی را بیان نماید -48-7
 نحوه انجام تست روزینگ را بیان نماید  -49-7
 را بیان نمایدنحوه انجام تست مورفی  -21-7
 نحوه ارزیابی اسیت را توصیف کند 24-7
 عالئم و نشانه های اسیت شکمی را با هم مقایسه کند -22-7
 تکنیک سمع شکم را شرح دهد -21-7  

 تکنیک دق شکم را توضیح دهد  -21-7
 
 لگن و تناسلیبا معاینه  آشنایی دانشجو -8
 بیان نماید  نحوه ارزیابی در بیمار دچار صدمات لگنی را -4-8
 روش لمس مثانه را بیان نماید -2-8
 عالئم مورد توجه در اسیب های لگنی را بیان نماید  -1-8
 نشانه های  مورد توجه در اسیب های لگنی را بیان نماید -1-8
 روش لمس لگن را بیان نماید -5-8
 نکات مورد توجه درمشاهده بیماران دچار آسیب لگنی را نام ببرد -6-8
  نشانه های مهم در آسیب های دستگاه تناسلی خارجی را بیان نماید -7-8
  عالئم مهم در آسیب های دستگاه تناسلی خارجی را بیان نماید  -8-8
 نحوه معاینه سیستم تناسلی خارجی مردان راتوضیح دهد -9-8

 نحوه معاینه سیستم تناسلی خارجی زنان راتوضیح دهد -41-8
 

 منابع برای مطالعه :

 مترجم : محمد حسین احمدیان و همکاران  .آخرین چاپ . " معاینه فیزیکی و گرفتن شرح حال بالینی ".لین بیکلی ، پیتر سیالجی.  – 4
تهران : انتشارات . اورژانس های پیش بیمارستانی )میانی (گروه مترجمین مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور .  -2

 119-157ص  4191سیمین دخت ، 
انتشارات تهران:  .پایه ()اورژانس های طبی پیش بیمارستانی گروه مترجمین . مرکزمدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی کشور ،  – 1

 219،427، ص 4191انتشار سیمین دخت 
 4187، چاپ دوم ، تهران ، بشری ، معاینه فیزیکی برای پرستارانسامی ، پوران ،  – 1
 

  تدریسشیوه های 
 ریوی  و اه با پرسش و پاسخ ، معرفی مورد در کالس و خانه ، دیدن فیلم ، گوش دادن به نوار صداهای قلبیسخنرانی همر

  
 رسانه های آموزشی 

 آموزشی  CDویدیوپروژکتور ،اطلس معاینات بالینی ، کامپیوتر ، شبیه سازی و 
 
 
 

 ارزشیابی
  

 ساعت  تاریخ  نمره  روش 

   1 کوئیز 

 8-10 پنجم  جلسه  0 آزمون میان دوره 

   10 آزمون پایان ترم 

   1 فعالیتهای کالسی 

 
 مقررات درس و انتظارات از دانشجو :   

دانشجویان محترم باید توجه داشته باشند که با توجه به عدم گستردگی و تنوع مطالب و محدودیت زمانی نقش اساتید راهنمایی و تسهیل   
 مال محتوی ، لذا یادگیری موثر مستلزم مطالعه و مشارکت فعال آنها می باشد و انتظار می رود یادگیری است نه انتقال تمام و ک

 تکمیلی بحث را مطالعه نمایند  لببه منابع معرفی شده مراجعه و مطا  - 4
 به حضور منظم توام در کالس درس   - 2
 شرکت در بحث های داخل کالس وانجام تکالیف  – 1
 ت عملی شرکت فعال در جلسا -1

 
                                                                      

 



 
 
 
 

 )فوریت های پزشکی( درس نشانه شناسی تئوريجدول زمانبندی برنامه 
  

 7كالس :                                              8-10شنبه ها چهار روز وساعت:   
 جلسه

 
 وسیله مدرس  موضوع هر جلسه

 ویدئو پروژکتور   نادري پور بیمارو اخذ شرح حال  اصول بررسی  1

 ویدیوپروژکتور نادري پور اصول ارزیابی همودینامیک 2

 ضبط صوت ویدئو پروژکتور نادری پور عروقی –معاینه سیستم قلبی  3

0 
عالئم و نشانه های بیماریهای تنفسی و نحوه  

 ارزیابی آنها
 ت ویدئو پروژکتورضبط صو نادری پور

 ضبط صوت ویدئو پروژکتور نادری پور و امتحان میان ترم  اصول معاینه  سیستم تنفس 5

 ویدئو پروژکتور نادری پور سیستم اسکلتی عضالنی  معاینه 6

ویدئو پروژکتور   نادری پور معاینه شکماصول  7  

 ویدئو پروژکتور  نادری پور معاینه  لگن و تناسلیاصول  8
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       : تاریخ ارسال                                   : تاریخ ارسال                                         26/6/1000تاریخ تحویل: 
 

 ضاخیر                              تائید مدیر گروه و ام          *بله آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده:  

 

                                                                                                  




