باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی
طرح درس – گروه مامایی()Course Plan
نام درس :نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

تعداد واحد 1:واحد نظری  -کد درس53100148:

مقطع :كارشناسي مامایی

زمان ارائه درس :نیمسال اول 97-98

پيش نياز :تشریح 1و-2فیزیولوژی 1و-2ایمنی شناسی  -میکروب شناسی نظری-انگل و قارچ شناسی
مدرس :خدیبی

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

اهداف ویژه عینی:
دانشجویان در پایان ترم قادر خواهند بود:
 .1نحوه بررسی وضعیت سالمت را بداند.
 .2روش های معاینه (مشاهده  ،سمع و دق ) را توضیح دهد.
 .3نحوه معاینه پوست  ،مو ،ناخن را شرح دهد.
 .4نحوه معاینه چشم ،گوش ،درمان حلق ،بینی و سینوس ها را توضیح دهد.
 .5نحوه معاینه گوارش و ریه را شرح دهد.
 .6نحوه معاینه عروق محیطی را توضیح دهد.
 .7نحوه معاینه قلب را توضیح دهد.
 .8نحوه معاینه پستان و لنف را توضیح دهد.
 .9نحوه معاینه شکم را توضیح دهد.
 .11نحوه معاینه سیستم تناسلی زنان را توضیح دهد.
 .11نحوه معاینه سیستم عضالنی اسکلتی را بیان کند.
 .12نحوه معاینه سیستم اعصاب را شرح دهد.
تکالیف و وظایف دانشجویان:
 .1حضور به موقع و منظم در کالس درس
 .2شرکت در امتحان پایان ترم

روش تدریس:سخنرانی – پرسش و پاسخ
وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد -کامپیوتر-دیتا پروژکتور

نحوه ارزشیابی:کوئیز – سئواالت شفاهی – امتحان میان ترم – امتحان پایان ترم
نحوه محاسبه ارزشیابی:
درصد نمره

روش ارزشیابی
کوئیز

5

آزمون میان ترم

31

فعالیتهای کالسی

5

آزمون پایان ترم

61

تاریخ

ساعت

محل برگزاری آزمون

مقررات:
 .1حداقل نمره قبولی 11
 .2تعداد دفعات غیبت موجه در کالس  1جلسه ،غیبت بیش از سقف تعیین شده منجر به حذف درس
خواهد شد.

منابع:
-1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
-2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح.
-3معاینات فیزیکی باربارابیتز -آخرین چاپ.

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی
طرح درس – گروه مامایی

نام درس :نشانه شناسی و معاینات فیزیکی
جلسه

هفته

1

اول

 97/6/26دوشنبه 13-15

2

دوم

 97/7/2دوشنبه 13-15

معاینه فیزیکی پوست و سر و گردن

3

سوم

 97/7/9دوشنبه 13-15

معاینه فیزیکی سر و گردن

کوئیز
پرسش و پاسخ

4

چهارم

 97/7/16دوشنبه 13-15

معاینه فیزیکی قفسه صدری

کوئیز
پرسش و پاسخ

5

پنجم

 97/7/23دوشنبه 13-15

معاینه فیزیکی شکم

کوئیز
پرسش و پاسخ

6

ششم

معاینه فیزیکی ژنیتال و آنوس

کوئیز
پرسش و پاسخ

7

هفتم

معاینه فیزیکی اندام ها

کوئیز
پرسش و پاسخ

8

هشتم

 97/8/14دوشنبه 13-15

معاینه سیستم عصبی

کوئیز
پرسش و پاسخ

9

نهم

 97/8/21دوشنبه 13-15

مروری بر سیستم های بدن

کوئیز
پرسش و پاسخ

توضیحات:

روز-تاریخ-ساعت

تعداد واحد  1 :واحد نظری

مدرس :خدیبی

 97/7/30دوشنبه 13-15
 97/8/7دوشنبه 13-15

موضوع تدریس

فعالیت ها

شرح حال و مروری بر سیستمها

کوئیز
پرسش و پاسخ
کوئیز
پرسش و پاسخ

امضاء:

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات فیزیکی

مقطع :کارشناسی

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

مدرس:خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با شرح حال و مروری بر سیستمها
جلسه

رئوس مطالب

1

شرح حال

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

قانون ( 5حرف صدادار) را بشناسد.

قانون  5حرف صدا دار را هنگام مصاحبه با صحت  91%توضیح دهد.

شکایت اصلی

عواملی را که در اطالعات بیوگرافیک سئوال

عواملی که در اطالعات بیوگرافیک سئوال میشود با احتمال  11%خطا

تاریخه بیماری

میشود را بداند.

توضیح دهد.

اطالعات بیوگرافیک

کنونی
سابقه طبی گذشته
تاریخچه خانوادگی
سبک زندگی
مروری بر سیستمها
معاینه فیزیکی

حیطه

پرسش و پاسخ
شناختی
شناختی

شکایت اصلی بیمار را بداند.

شکایت اصلی بیمار را با صحت  11%توضیح دهد.

سئواالتی که در تاریخچه بیماری کنونی

سئواالتی را که در تاریخچه بیماری کنونی سئوال میشود را با صحت

سئوال می شود را بداند.

 91%بیان کند.

مواردی که در سابقه طی گذشته سوال میشود

مواردی که در سابقه طبی گذشته سئوال میشود را با احتمال 11%

را بیان کند.

خطا بیانکند.

مواردی که در تاریخچه خانوادگی پرسیده

مواردی که در تاریخچه خانوادگی پرسیده میشود را با احتمال 11%

شناختی

میشود را توضیح دهد.

خطا شرح دهد.

مواردی راکه درسبک زندگی سئوال میشودرا بداند

مواردی که در بررسی سبک زندگی سوال میشود را با صحت 91%

شناختی

عواملی که در بررسی پوست ،سر ،چشم ،گوش

توضیح دهد.

و سایر اندام ها مورد توجه قرار می گیرد

عواملی را که بر روی (پوست ،سر ،چشم ،گوش و  )...مورد بررسی

رابداند.

قرار می گیرد را با احتمال  11%توضیح دهد.

4روش اصلی معاینه فیزیکی را بداند.

4روش اصلی معاینه فیزیکی را با صحت  91%توضیح دهد.

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

شناختی

شناختی
شناختی

هر روش از 4روش معاینه فیزیکی را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف
 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

.4
.5
.6
.7
.8

ارائه مطالب
خالصه کردن نتیجه گیری
ارزشیابی
تعیین تکلیف و اختتام
جمع کل:

3
2
5
60
10
5
5
90

منابع:
 .1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
 .2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
 .3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

مقطع :کارشناسی

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

فیزیکی

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه فیزیکی پوست و سر و گردن
جلسه

رئوس مطالب

2

شرح حال
وسایل مورد نیاز
روشهای معاینه
معاینه فیزیکی پوست

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

سئواالتی که حین شرح حال سئوال میشود را

مواردی که در حین شرح حال سئوال میشود را با صحت  91%توضیح

بداند.

دهد.

وسایل مورد نیاز برای معاینه پوست را بشناسد.

وسایل مورد نیاز برای معاینه پوست را با احتمال  11%خطا بیان کند.

روشهای معاینه پوست را بیان کند.

به مواردی که در معاینه پوست باید دقت شود را با صحت 91%

به سئواالتی که در معاینه پوست باید دقت

توضیح دهد.

شود را توضیح دهد.

روشهای معاینه پوست را به طور کامل توضیح دهد.

نحوه بررسی رنگ ،رطوبت ،قوام ،تحرک و

نحوه بررسی رنگ  ،رطوبت ،قوام ،دما ،تحرک و ضایعات پوستی را با

ضایعات پوستی را بیان کند.

صحت  91%شرح دهد.

مواردی که در بررسی ناخن باید توجه شود

مواردی که در بررسی ناخن ها باید توجه شود را با صحت 91%

بیان کند.

توضیح دهد.

حیطه
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 11دقیقه پایانی پرسش و پاسخ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف
 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

 .4ارائه مطالب
.5
.6
.7
.8

خالصه کردن نتیجه گیری
ارزشیابی
تعیین تکلیف و اختتام
جمع کل:

3
2
5
60
10
5
5
90

منابع:
 .1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات

مقطع :کارشناسی

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

فیزیکی

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه فیزیکی سر و گردن
جلسه

رئوس

اهداف رفتاری

اهداف جزئی

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

مطالب
3

معاینه مو
جمجمه
صورت
چشم
پلک ها

در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

مواردی که در معاینه مو مورد بررسی قرار میگیرد را

مواردی که در معاینه مو بررسی میشود را به طور کامل توضیح دهد.

بیان کند.

موهای آناژن و تلوژن را به طور صحیح تعریف کند.

موهای تلوژن و آناژن را توضیح دهد.

معاینه جمجمه را با صحت  91%توضیح دهد.

معاینه جمجمه را توضیح دهد.

مواردی که در معاینه صورت بررسی میشود را با صحت  91%بیان

مواردی که در معاینه صورت بررسی میشود را بیان کند.

کند.

حاالت صورت را در بیماری های آکرومگالی  ،سندرم

حالت صورت را در بیماریهای آکرو مگالی  ،سندرم کوشینگ و

کوشینگ و هیپوتیروئیدی بیان کند.

هیپوتیروئیدیرا با صحت  91%توصیف کند.

در معاینه چشم مواردی که باید بررسی شود را توضیح

در معاینه چشم مواردی که باید بررسی شود را با احتمال  11%خطا

دهد.

توضیح دهد.

حاالت چشم را در هیپوتیروئیدی را توصیف کند.

حاالت چشم را در هیپوتیروئیدی به طور کامل توصیف کند.

معاینه پلک ها را توضیح دهد.

گل مژه ،شاالزیون و آکروسیستیت را با احتمال  11%خطا شرح دهد.

گل مژه  ،شاالزیون وآکروسیستیک را توضیح دهد.

حاالت مردمک را در میدریاز-میوزیس به طور کامل توضیح دهد.

حاالت مردمک ها (میدریاز-میوزیس) را توضیح دهد.

کاربرد آفتالموسکوپ را با صحت  91%بیان کند.

کاربردافتالموسکوپ را توضیح دهد.

پرسش و پاسخ
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
.1

آمادگی

 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف
 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی
 .4ارائه مطالب
 .5خالصه کردن نتیجه گیری
 .6ارزشیابی و تعیین تکلیف و اختتام

.7

جمع کل:

3
2
5
60
10
10
90

منابع:
 .1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

مقطع :کارشناسی

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

فیزیکی

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه فیزیکی سر و گردن
جلسه

رئوس مطالب

ادامه

گوش

3

معاینه بینی

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

کاتاراکت و نحوه معاینه آن را توضیح دهد.

کاتاراکت و نحوه معاینه آن را با صحت  91%توضیح دهد.

نحوه معاینه گوش را توضیح دهد.

نحوه معاینه گوش را با صحت  91%بیان کند.

معاینه دندانها

نحوه معاینه الله گوش را شرح دهد.

نحوه معاینه الله گوش را به درستی بیان کند

معاینه گردن

نحوه معاینه بینی و مواردی که باید دقت شود

نحوه معاینه بینی و مواردی که باید به آن دقت شود را توضیح دهد.

را بداند.

مشخصات سینوزیت حاد مزمن را با صحت  91%شرح دهد.

مشخصات سینوزیت حاد مزمن را بداند.

مواردی که در معاینه درمان دقت میشود را به طور صحیح شرح دهد.

مواردی که در معاینه دهان دقت میشود را

ویژگیهای دندان هوچینسون را با صحت  91%شرح دهد.

بیان کند.

نحوه بررسی زبان را به درستی شرح دهد.

ویژگی های دندان هوچینسون را بیان کند.

نحوه معاینه فیزیکی را به درستی توضیح دهد.
نحوه معاینه غدد لنفاوی را با صحت  91%شرخ دهد.

نحوه بررسی زبان را توضیح دهد.
معاینه فیزیکی تیروئید را توضیح دهد.

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پرسش و پاسخ
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

نحوه معاینه غدد لنفاوی را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:

 .11پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

3
2
5

 .9آمادگی
 .10شروع موضوع درس و بیان اهداف
 .12ارائه مطالب
 .13خالصه کردن نتیجه گیری
 .14ارزشیابی
 .15تعیین تکلیف و اختتام
 .16جمع کل:

60
10
5
5
90

منابع:
 .1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

مقطع :کارشناسی

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

فیزیکی

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه فیزیکی قفسه صدری
جلسه

رئوس مطالب

4

خطوط فرضی قفسه
سینه
معاینه قفسه سینه
معاینه فیزیکی پستانها
معاینه غدد لنفاوی
پستانها
معاینه فیزیکی ریه ها
معاینه فیزیکی قلب

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

خطوط فرضی قفسه سینه را بداند.

خطوط فرضی قفسه سینه را به طور صحیح توضیح دهد.

معاینه قفسه سینه را توضیح دهد.

معاینه قفسه سینه را با صحت  91%توضیح دهد.

مواردی که در معاینه پستان ها باید دقت شود

مواردی که در معاینه پستان باید دقت شود را با صحت  91%توضیح

را بداند.

دهد.

تکنیک معاینه ریه را توضیح دهد.

تکنیک معاینه ریه را به طور صحیح بیان کند.

علت معانیه ریه را توضیح دهد.

علت مات بودن ریه را در دق با صحت  91%شرح دهد.

علت هایپررزونانس ریه عروق را بیان کند.

علت هایپر رزونانسبودن ریه را در دق با احتمال  11%خطا توضیح

صداهای اضافی ریه را توضیح دهد.

دهد.

شیوه انجام معاینه قلبی را توضیح دهد.

صداهای اضافی ریه را با صحت  91%شرح دهد.

حیطه

زمان

شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 11دقیقه پایانی پرسش و پاسخ

شیوه انجام معاینه فلبی و مواردی که باید دقت شود را با صحت 91%
توضیح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف
 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

 .4ارائه مطالب
.5
.6
.7
.8

خالصه کردن نتیجه گیری
ارزشیابی
تعیین تکلیف و اختتام
جمع کل:

3
2
5
60
10
5
5
90

منابع:
 .1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
مقطع :کارشناسی

نام درس :نشانه شناسی و معاینات

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

فیزیکی

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه فیزیکی شکم
جلسه

رئوس مطالب

5

تقسیم های  4گانه و

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

تقسیمات  4گانه و  9گانه شکم را بداند.

تقسیمات  4گانه و  9گانه شکم را با صحت  91%بداند.

مراحل معاینه شکم را توضیح دهد.

مراحل معاینه شکم را با صحت 91%توضیح دهد.

مواردی که در مرحله مشاهده باید دقت کرد

مواردی که در مرحله مشاهده باید دقت کرد را با صحت 91%بیان کند

را بیان کند.

انواع فتق را به طور کامل با صحت 91%توضیح دهد.

انواع فتق را به طور کامل توضیح دهد.

نحوه بررسی شکم را با صحت 91%توضیح دهد.

نحوه بررسی شکم را توضیح دهد.

نحوه معانیه کبد را با صحت 91%توضیح دهد.

کبد

نحوه معانیه کبد را توضیح دهد.

نحوه معاینه طحال را با صحت 91%بیان کند.

مانورهای لئوپولد

نحوه معاینه طحال را بیان کند.

نحوه معاینه کلیه را با صحت 91%توضیح دهد.

نحوه معاینه کلیه را توضیح دهد.

نحوه بررسی آپاندیست را با صحت 91%توضیح دهد.

 9گانه معاینه شکم
معاینه کبد
پانکراس
طحال

نحوه بررسی آپاندیست را توضیح دهد.

نحوه معانیه کله سیستیت با صحت 91%را بداند.

نحوه معانیه کله سیستیت را بداند.

نحوه معانیه پانکراتیت را با صحت 91%توضیح دهد.

نحوه معانیه پانکراتیت را توضیح دهد

نحوه انجام مانورهای لئوپولد را با صحت 91%توضیح دهد.

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پرسش و پاسخ
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

نحوه انجام مانورهای لئوپولد را توضیح دهد.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3
2

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5
60
10
5
5
90

 .4ارائه مطالب
 .5خالصه کردن نتیجه گیری
 .6ارزشیابی
 .7تعیین تکلیف و اختتام
.8جمع کل:

منابع:
 .1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات

مقطع :کارشناسی

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

فیزیکی

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه فیزیکی ژنیتال و آنوس
جلسه

رئوس مطالب
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مراحل معاینه ژنیتال

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

مواردی که در مرحله مشاهده باید بررسی

مواردی که در مرحله مشاهده باید بررسی شود را با صحت  91%بداند

شود را بداند.

نحوه نمونه گیری پاپ اسمیر را با صحت 91%بداند.

نحوه نمونه گیری پاپ اسمیر را بداند.

مواردی که در مرحله لمس معاینه میشود را با صحت 91%بیان کند.

مواردی که در مرحله لمس معاینه میشود را

نحوه معاینه لگنی را با صحت 91%باین کند.

بیان کند.

نحوه لمس آدنکس را با صحت 91%توضیح دهد..

نحوه معاینه لگنی را بیان کند.

نحوه معاینه غدد بارتولن را با صحت 91%بداند.

معانیه غدد بارتولن

نحوه لمس آدنکس را توضیح دهد

نحوه بررسی غدد اسکن را با صحت 91%بیان کند..

معانیه غدد اسکن

نحوه معاینه غدد بارتولن را بداند.

نحوه بررسی سیستوسل و رکتوسل را با صحت 91%بیان کند.

نحوه بررسی غدد اسکن را بیان کند.

در معانیه آنوس در مرحله مشاهده مواردی که دقت میشود را با

نحوه بررسی سیستوسل و رکتوسل را بیان کند

صحت 91%بداند.

در معانیه آنوس در مرحله مشاهده مواردی

مواردی که با لمس بررسی میشود را با صحت 91%بیان کند.

مشاهده
لمس
پاپ اسمیر
معاینه لگنی

سیتوسل و رکتوسل
معاینه آنوس

که دقت میشود را بداند.

حیطه

زمان

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پرسش و پاسخ
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

مواردی که با لمس بررسی میشود را بیان کند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف

3
2

 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

5
60
10
5
5
90

.4
.5
.6
.7
.8

ارائه مطالب
خالصه کردن نتیجه گیری
ارزشیابی
تعیین تکلیف و اختتام
جمع کل:

منابع:
.1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات

مقطع :کارشناسی

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

وسایل آموزشی:ماژیک – وایت برد-

فیزیکی

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه فیزیکی اندام ها
جلسه

رئوس مطالب
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معاینه سیستم عضالنی

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

به مواردی که حین مشاهده باید دقت شود را

به مواردی که حین مشاهده سیستم عضالنی عصبی باید دقت شود را با

بداند.

صحت  91%بداند.

عواملی که حین لمس معاینه میشود را توضیح

عواملی که حین لمس معاینه میشود را با صحت  91%توضیح دهد.

دهد.

نحوه بررسی ادم را با صحت  91%بیان کند.

نحوه بررسی ادم را بیان کند.

شیوه بررسی محدوده حرکت را با صحت  91%بیان کند.

شیوه بررسی محدوده حرکت را بیان کند.

نحوه بررسی قدرت عضالنی را با صحت  91%توضیح دهد.

قدرت عضالنی

نحوه بررسی قدرت عضالنی را توضیح دهد.

نحوه ارزیابی ستون مهره ها را با صحت  91%بداند

ارزیابی قدم راه

نحوه ارزیابی ستون مهره ها را بداند.

نحوه بررسی سندرم تونل کارپ را با صحت  91%بداند.

نحوه بررسی سندرم تونل کارپ را بداند.

نحوه بررسی تونیسیته اندامها را با صحت  91%بداند.

عصبی
مشاهده
لمس
محدوده حرکت

ارزیابی شدن مهره ها

حیطه

زمان

شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

 11دقیقه پایانی پرسش و پاسخ

نحوه بررسی تونیسیته اندامهارا بداند.

سندرم تونل کارپ

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف
 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

 .4ارائه مطالب
.5
.6
.7
.8

خالصه کردن نتیجه گیری
ارزشیابی
تعیین تکلیف و اختتام
جمع کل:

3
2
5
60
10
5
5
90

منابع:
.1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

باسمه تعالی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد شهرکرد – دانشگده علوم پزشکی  -طرح درس هر یک از جلسات تدریس -گروه مامایی
نام درس :نشانه شناسی و معاینات

مقطع :کارشناسی

روش تدریس :سخنرانی –پرسش و پاسخ

فیزیکی

وسایل آموزشی :ماژیک – وایت برد-

مدرس :خدیبی

کامپیوتر-دیتا پروژکتور

هدف کلی :آشنایی با معاینه سیستم عصبی
جلسه

رئوس مطالب
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بررسی عقالنی و

اهداف رفتاری

اهداف جزئی
در پایان کالس دانشجو باید:

در پایان کالس دانشجو قادر است:

مراحل گوناگون معانیه کامل عصبی را بداند.

مراحل گوناگون معانیه کامل عصبی را با صحت  91%بداند.

نحوه بررسی سطح عقالنی  ،هوشیاری و

نحوه بررسی سطح عقالنی  ،هوشیاری و آگاهی بیمار را با صحت

آگاهی بیمار را بداند.

91%بداند.

نحوه بررسی تمام اعصاب جمجمه (از  1تا

نحوه بررسی تمام اعصاب جمجمه (از  1تا زوج  )12را با صحت

زوج  )12را بداند.

91%بداند.

با بررسی عمکلرد حرکتی بیمار آشنا شود.

با بررسی عمکلرد حرکتی بیمار با صحت  91%آشنا شود.

عملکرد مخچه

با نحوه بررسی عملکرد مخچه آشنا شود.

با نحوه بررسی عملکرد مخچه با صحت 91%آشنا شود.

دستگاه حسی

شیوه بررسی دستگاه حسی را بداند.

شیوه بررسی دستگاه حسی را با صحت 91%بداند.

نحوه بررسی رفلکس های عمقی و سطحی را

نحوه بررسی رفلکس های عمقی و سطحی را با صحت 91%بداند.

هوشیاری
بررسی اعصاب
جمجمه ای
عملکرد حرکتی

رفلکس ها

حیطه

زمان

شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی
شناختی

فعالیت های تکمیلی و ارزشیابی پایانی

پرسش و پاسخ

بداند.

تعیین زمان الزم برای اجرای هر یک از مراحل تدریس:
 .1آمادگی
 .2شروع موضوع درس و بیان اهداف
 .3پیش بینی رفتار ورودی  -ارزشیابی تشخیصی

 .4ارائه مطالب
.5
.6
.7
.8

خالصه کردن نتیجه گیری
ارزشیابی
تعیین تکلیف و اختتام
جمع کل:

3
2
5
60
10
5
5
90

منابع:
 .1اقبالی  ،مریم ،بابایی سیما ،معاینه فیزیکی ،نشانه شناسی ،تهران ،نشر حکیم.
.2کاظم نژاد ،بابک  ،لیال ،سمیولوژی در مامایی ،قم ،انتشارات تسبیح.
.3معاینات فیزیکی باربارابیتز،آخرین چاپ

