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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز

 معاونت آموزشی)مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی(

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 پرستاری دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده
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 دکتر شهنازی نام مدرس مسئول درس:
 

 

 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 فعالیتهای یادگیری یادگیری سطح
 

 روش ارزیابی حداقل های یادگیری

شرح حال بیمار را طبق  -1

فرم داده شدده بده دانشدجو    

 اخذ وثبت نماید.

 بالین بیمار

 )بخشهای داخلی (

روش توضیحی وانجام 

 توسط مربی عملی مهارت

شناختی و 

 انجام مستقل

 ارتباط مناسب با بیمار برقرار کند. -1

 ر مصاحبه کند.بابیما -2

بددرش شددرح حددال را تکمیددل وارائدده  -1

 .نماید

شرح حال مختصری از وضعیت بیمار  -4

 را قبل از انجام معاینه گزارش نماید.

به سئواالت مربوط به شرح حدال در   -9

 خصوص شرح حال بیمار پاسخ دهد.

 شرح حال 2حداقل 

 

 

 

 

 سوال2حداقل 

 چک لیست

 

فرم بررسی شرح حال )

 (بیمار
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 فعالیتهای یادگیری یادگیری سطح
 

 روش ارزیابی حداقل های یادگیری

شددکب بیمددار را معایندده  -2

 نماید.

 بالین بیمار

 )بخش گوارش( 

 بیمارستان امام رضا

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

حسی و 

 حرکتی

انجام  )

 مستقل( 

محددیط مناسددبی را مهددت معایندده    -1

 فیزیکی بیمار فراهب نماید.

وسایل معاینه فیزیکدی مدورد نیداز را     -2

 در بالین بیمار آماده نماید.

 بیمار رافراهب نماید.خلوت  -1

 اهداف را به بیمار توضیح دهد. -4

 شکب بیمار رامشاهده نماید. -9

 شکب بیمار را سمع نماید.-6

شکب را از لحاظ ومود توده و بیماری -7

 دق نماید.

شددکب را از لحدداظ تشددخیر بیمدداری -8

 لمس سطحی و عمقی نماید.

عالئددب کولدده سیسددتیت را تشددخیر  -1

 دهد

 یسیت را تشخیر دهدعالئب آپاند -11

 عالئب پریتونیت را تشخیر دهد -11

توده های سطحی را از تدوده هدای    -12

 دهدافتراق عمقی شکب 

به سواالت مربی در خصوص معاینه  -11

 شکب پاسخ می دهد.

 مورد 1حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال1حداقل 

 

 

 چک لیست

فرم معاینه شکب بیماران 

 بخش گوارش

را  دستگاه ادراری بیمدار  -1

 معاینه کند.

 بالین بیمار

 ( کلیه ) بخش

 بیمارستان امام رضا 

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

حسی و 

 حرکتی

انجام  )

بیماریهددای مربدوط بده    نشدانه هدای    -1

ادراری را از بیمار )تکرر،سدوزش   سیستب

 پرسد.می   و...(

لدددل کلیددده را از لحددداظ تشدددخیر   -2

 حساسیت لمس می کند.

 مورد2حداقل 

 

 

 

 چک لیست

فرم معاینه سیستب ادراری 

 بخش داخلی 
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 فعالیتهای یادگیری یادگیری سطح
 

 روش ارزیابی حداقل های یادگیری

آزمایشات  را به خوبی تفسدیر   نتایج  -1 مستقل(

 می کند.  

روشهای تشخیر نارسدایی کلیده را    -4

 توضیح میدهد.  

اندیکاسیونهای دیالیز را توصیح مدی   -9

 دهد  

به سواالت مربی در خصوص معاینده   -6

 سیستب ادراری پاسخ میدهد.

 

 

 

 

 سوال2حداقل 

پسددددتانهای بیمددددار را  -4

 کند.معاینه می

 بالین بیمار

 ) بخشهای داخلی (

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

حسی و 

انجام حرکتی )

 مستقل (

 به بیمار توضیح میدهد. -1

 بیمار را برای معاینه آماده می کند. -2

پستانها را در چهار وضدعیت مشداهده   -1

 کند.می

لمدس   پستانها را در وضعیت خوابیده -4

 می کند.

یافته های غیرطبیعی را گزارش مدی   -9

 کند.  

به سواالت مربی در خصوص معاینده   -6

 پستان پاسخ می دهد.

 مورد1حداقل 

 

 

 

 

 مورد1حداقل 

 

 چک لیست

 فرم معاینه پستانها

اندددددامها را از لحدددداظ  -9

معاینه می  DVTتشخیر 

 کند.

 بالین بیمار

 ) بخشهای داخلی (

 انجام عملی مهارت

 وسط مربیت

حسی و 

انجام حرکتی )

 (مستقل

 بیمار را برای معاینه آماده میکند. -1

اندامها را مهت تشخیر إدم وتدورم   -2

 مشاهده می کند .

 را توضیح میدهد. DVTعالئب  -1

اندامها را مهدت بررسدی حساسدیت     -4

 وگرمی بررسی و مقایسه میکند.

 قطر اندامها را با سانتی متر اندازه -9

 مورد2حداقل 

 

 

 

 

 چک لیست

فرم معاینه اندام مهت 

 DVTتشخیر
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 فعالیتهای یادگیری یادگیری سطح
 

 روش ارزیابی حداقل های یادگیری

 رد.می گی 

یافته های غیر طبیعی را گزارش می  -6

 کند.

 DVTبه سواالت مربی در خصدوص   -7

 پاسخ می دهد.

 

 

 

 مورد2حداقل

بدددن را  و مددو پوسددت -6

 معاینه می نماید.

 بالین

 ) بخشهای داخلی (

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

حسی و 

انجام حرکتی )

 ( مستقل

 به بیمار توضیح میدهد. -1

 بیمار را برای معاینه آماده می کند. -2

خددونی ،زردی      پوسددت را از ن ددر کددب  -1

عفونت رطوبت  خشکی، گور،تور ،ضایعات

 .و زخب ......بررسی میکند

وضددعیت موهددا را از لحدداظ ریددزش و  -4

 زخب و .... بررسی می کند.

حاظ رند  و  وضعیت ناخن ها را  از ل -9

 تغییر شکل و....بررسی  می کند.

 یافته غیر طبیعی را گزارش می کند. -9

 به سواالت مربوطه پاسخ می دهد. -6

 مورد1حداقل 

 

 

 

 

 

 

 سوال2حداقل 

 چک لیست

 فرم معاینه پوست

سددر وگددردن بیمددار را    -7

 معاینه می نماید.

 بالین

 ) بخشهای داخلی (

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

و حسی 

انجام حرکتی 

 مستقل

 به بیمار توضیح می دهد. -1

 بیمار را برای معاینه آماده می کند . -2

ممجمه را از ن ر بزرگدی و کدوچکی    -1

 بررسی می کند.

 غدد لنفاوی گردن را معاینه می کند. -4

عفونتهای حلق و گلو را بررسدی مدی    -8

 کند.

 مورد2حداقل

 

 

 

 

 چک لیست
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 فعالیتهای یادگیری یادگیری سطح
 

 روش ارزیابی حداقل های یادگیری

 ئید رامعاینه نماید.وتیرد 1

وئیددد عالئددب  پددس از معایندده تیر  - 11

تیروئیددد را مددی و کددب کدداری   پرکدداری 

 پرسد.

تراشه را از لحاظ مو قعیت و محل   -11

معایندده کددرده و علددل مابجددایی آن را   

 .توضیح می دهد. 

موارد غیر طبیعدی را گدزارش مدی     -12

 نماید.

 می دهد.   به سواالت مربی مواب -11

 

 

 

 

 سوال2حداقل 

ینددی بیمددار را ب چشددب و -8

 معاینه کند.

 بالین

 ) بخشهای داخلی (

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

حسی و 

انجام حرکتی 

 مستقل

به بیمار توضیح و او را بدرای معاینده    -1

 آماده نماید.

میدددان  چشددب بیمددار را از ن ددر دیددد،-2

عفوندت   بیندی، دوبیندی، نزدیدک   ،بینایی

نیسددتاگموس و ...معایندده   استرابیسددب ،

 نماید

رفلکس نوری چشب  را با چدرا  قدوه    -1

 معاینه کند.

چشب را بدا افتاکوسدکوم معاینده    ته  -1

   کند

 بینددی بیمددار را از ن ددر وضددعیت ،    -4

-حساسدیت واپدی سدتا    گرفتگی، پولیپ،

 کسی و...معاینه نماید.

 یافته غیر طبیعی را گزارش نماید. -9

 به سواالت مربی مواب دهد. -6

 مورد2حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال2قلحدا

 

 چک لیست

 فرم معاینه چشب وبینی
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 فعالیتهای یادگیری یادگیری سطح
 

 روش ارزیابی حداقل های یادگیری

گوشهای بیمار را معاینه  -1

 کند.

 بالین

 ) بخشهای داخلی (

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

حسی و 

انجام حرکتی 

 مستقل

به بیمار توضیح و او را بدرای معاینده    -1

 آماده می نماید.

ای بیمددار را از ن ددر میددزان   گوشدده -2

عفونت و  ،وز گوشوز ،سر گیجه ،شنوایی

 ضایعات غیر طبیعی معاینه می نماید.

 معاینه کند ومگوش را با اتوسک -1

 به سواالت مربی مواب می دهد. -4

 مورد2حداقل 

 

 

 

 سوال2حداقل 

 چک لیست

 فرم معاینه گوش

ریدده بیمددار را معایندده   -11

 کند

 بالین 

 )بخش ریه (

 بیمارستان امام رضا

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی 

 حسی و

 حرکتی

 انجام مستقل

 از بیمار امازه معاینه بگیرد -1

بددرای معایندده بیمددار را در پوزیشددن   -2

 مناسب قرار دهد  

قفسه سینه را معاینه و مدوارد غیدر    -1

 طبیعی را گزارش دهد  

قفسددده سدددینه را لمدددس کدددرده و  -4

و معاینده حدداک ر    یلمسد  فرمیتوس

 را انجام دهد   تساعا

فواصل بین دنده ای را بطور صحیح  -9

   دق کند

ریدده را سددمع کددرده و صددداهای     -6

طبیعدی و غیدر طبیعدی را تشدخیر     

 دهد

 به سؤاالت مربی مواب دهد -7

 مورد1حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال1حداقل

 چک لیست

 فرم معاینه ریه

قلب و عدروق بیمدار را    -11

 معاینه کند.

 بالین

بخشهای قلب بیمارستان 

 انجام عملی مهارت

 توسط مربی

حسی و 

حرکتی انجام 

 از بیمار امازه بگیرد  -1

نشانه های نگران کننده بیماری قلب  -2

 را بپرسد

بددرای معایندده بیمددار را در پوزیشددن   -1

 مورد4حداقل

 

 

 

 چک لیست 

 فرم معاینه قلب
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 عرصه یادگیری اهداف رفتاری

 

 روش آموزش
 

 فعالیتهای یادگیری یادگیری سطح
 

 روش ارزیابی حداقل های یادگیری

 مناسب قرار دهد مستقل شهید مدنی

گانده را معاینده  و مدوارد     7نبضهای  -4

 غیر طبیعی را تشخیر دهد.  

9- JVP  را تعیین و اندازه آن را گزارش

 نماید  

ا مشاهده لمس و سمع نماید و قلب ر -6

 گزارش صحیحی از معاینه خود بدهد.

 به سؤاالت مربی پاسخ دهد   -7

 

 

 

 

 

 

 

 سوال4حداقل

سیسددددتب اعصدددداب   -12

مرکزی و محیطی را معاینه 

 کند  

 بالین 

بخش مغز و اعصاب 

 بیمارستان امام رضا

 انجام علمی مهارت

 بیتوسط مر 

حسی و 

 حرکتی 

 انجام مستقل

 از بیمار امازه بگیرد  -1

نشددانه هددای نگددران کننددده بیمدداری  -2

CNS را بپرسد 

درمدده هوشددیاری براسدداس معیددار    -1

 تعیین نماید را گالسگو

رفلکسهای عصبی را معاینه و درمده   -4

 بندی نماید  

 اعصاب دوازده گانه را معاینه نماید   -9

 دهد.به سؤاالت مربی مواب  -6

 مورد1حداقل 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال1حداقل

 

 با چک لیست      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 (برش یادداشت روزانه دانشجو2مدول )

 دستورالعمل تکمیل برش یادداشت روزانه

یش از یک بار انجام شده تعداد آن درداخل )( از دانشجو انت ار می رود در مورد فعالیتهای یادگیری از عالیب زیر استفاده و در ستون مربوطه درج نماید در صورتی که هر فعالیت ب

 یادداشت گردد:
Eام: آموزش دیده     -Eام: آموزش ندیده     +O:  ام مشاهده کرده    -O:   ام کردهنمشاهده    +P انجام داده ام مستقل :    -P انجام داده ام  با کمک : 

روز  روز پنجب روز چهارم روزسوم مروز دو روز اول فعالیتهای یادگیری                   

 ششب

 روز دهب روز نهب روز هشتب هفتب روز

          * شرح حال کامل از بیمار اخذ نماید. -  1  

        * * * قلب و عروق بیمار را معاینه کند. -2

       *    . شکب بیمار را معاینه نماید.-1

      *     ریه بیمار را معاینه نماید. -4

     *      سیستب ادراری بیمار را معاینه کند. -9

    *       پوست بدن و مو را معاینه نماید.  -6

    *       سر وگردن بیمار را معاینه نماید.  -7

   *        چشب وبینی بیمار را معاینه نماید.  -8

   *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   گوشهای بیمار را معاینه نماید. -1

    *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  مشاهده و لمس نماید. DVTاندامها را از لحاظ تشخیر    -11

  *         پستانها را مشاهده و لمس نماید.  -11

 امتحان *         سیستب اعصاب مرکزی و محیطی را معاینه کند   -12

 ارد يادگيري جديد:ثبت مو

 

 1مدول 
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 آموزش دیده ام فعالیتهای یادگیری

 

ارزیابی دانشجواز  انجام داده ام مشاهده کرده ام

پیشرفت یادگیری 

 (1-21خود)

یادگیری از پیشرفت  ی استادارزیاب

 (1-21دانشجو )

 مستقل با کمک تعداد کنفرانس مطالعه شخصی

 تعداد تعداد تعداد تعداد

      حال کامل از بیمار اخذ نماید.شرح  -1

      شکب بیمار را معاینه نماید -2

      سیستب ادراری بیمار را معاینه کند. - -1

      پستانها را مشاهده و لمس نماید. -4

      مشاهده و لمس نماید. DVTاندامها را از لحاظ تشخیر  -9

      پوست بدن را معاینه نماید.  - 6

      وگردن بیمار را معاینه نماید.سر  -7

      چشب وبینی بیمار را معاینه نماید. -8

      گوشهای بیمار را معاینه نماید. -1

      ریه بیمار را معاینه نماید. -11

      قلب و عروق بیمار را معاینه کند. -11

      سیستب اعصاب مرکزی و محیطی را معاینه کند  -12

ی دوره از ن ر دانشجو در خصوص موارد آموزشی، اخالقی ، ارتباط با پرسنل ارزیابی کل

 در این قسمت درج شود:

     

 ( چک لیست ارزشیابی4مدول )
 عالی اهداف رفتاری

(1) 

 خوب

(79/1) 

 متوسط

(9/1) 

 ضعیف

(29/1) 
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 عالی اهداف رفتاری

(1) 

 خوب

(79/1) 

 متوسط

(9/1) 

 ضعیف

(29/1) 

     شرح حال را طبق فرم داده شده به دانشجو اخذ و ثبت نماید. -1

     ا معاینه کند .شکب بیمار ر -2

     دستگاه ادراری را معاینه می کند. -1

     پستانها را معاینه می کند. -4

     معاینه می کند . DVTاندامها را از لحاظ تشخیر  -9

     پوست بدن را معاینه نماید. -6

     سر و گردن بیمار را معاینه می نماید. -7

     ی نماید.چشب و بینی بیمار را معاینه م -8

     گو شهای بیمار را معاینه می نماید. -1

     ریه بیمار را معاینه می نماید -11

     قلب و عروق بیمار را معاینه کند. -11

     سیستب اعصاب مرکزی و محیطی را معاینه کند -12

رعایت ن ب و شرکت فعال دانشجو در فعالیتهای یادگیری موارد:     

 ان تعیین شده در بخش حضور یابد.بر طبق زم 

 .مقررات مربوط به حضور در بخش را رعایت نماید 

 .ارتباط و همکاری موثر با همکاران و سایر پرسنل برقرار نماید 

 .احساس مسئولیت در مراقبت از مددمو داشته باشد 

 د.وظایف محوله را به موقع به طور صحیح و با سرعت مناسب بر طبق روش کار انجام می ده 

 .انتقادات منطقی را بدون واکنش نامناسب قبول می کند 

 عالقمندی واشتیاق خود را در انجام وظایف محوله نشان می دهد. -

    

 عاون آموزشیامضای م                          امضای مدیر گروه                            امضای مربی                                          امضای دانشجو


