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 زاد اسالمی واحد نجف آبادآدانشگاه 

 پزشکیدانشکده 

 1399-1400فرم طرح درس گروه پیش بالینی پزشکی در نیمسال دوم سال 

و كارآموزي شرح حال و معاينه  2و  1شرح حال و معاينه فيزيكي  نام درس:

 2و  1فيزيكي 

              واحد عملي 2واحد نظري،  2  تعداد واحد:

        مقدمات باليني/پزشكي عموميرشته تحصیلی: مقطع و 

 -پیشنیاز : دروس 

 15/6/1400 تاریخ امتحان پایان ترم:        -تاریخ امتحان میان ترم:

                                                      دكتر ابراهيمي-دكتر غضنفرپور :ینمدرس

   مركز پراتيك: کالسمکان 

 8-12 :ساعت کالس            دوشنبه و سه شنبه: کالسروز 

 frida_gh43@yahoo.comآدرس پست الکترونیکی: 

 

 ف کلی:اهدا

 ارگان  را شناسايي كند يافته هاي غيرطبيعي هر  .1

 محل آناتوميك يافته ها را مشخص كند .2

 توالي  مصاحبه را با پرسيدن سئواالت مناسب رعايت كند .3

 بيمار فرضيه هايي را مطرح كنددرمورد ماهيت مشكل  .4

 فرضيه را بيازمايد وبه يك تشخيص عملي برسد .5

 طرح و برنامه هاي موافق با نظر بيمار بريزد .6

 كور و غيره    ... ( را اجرا كند -كم سواد –توانايي سازگار كردن مصاحبه با موقعيت هاي خاص )بيمار خشمگين  .7

پاسخ با همدردي و تصديق و اطمينان بخش همكاري و دادن اختيار به بيمار خالصه  –ارتباط غيركالسي  –سئواالت مناسب  –مراحل شنيدني پويا  .8

 نمودن را به درستي اجرا كند 

 توانايي گرفتن اطالعات خاص) سوء استفاده از الكل يا دارو فعاليت جنسي بر خشونت خانوادگي و .... ( را داشته باشد و اجرا كند .9

تكميل آن پس از معاينه فيزيكي به صورت  -توالي منتطقي آنها -ال كامل مستند به زبان فارسي و انگليسي را بداند ) شناخت اجزاروش تهيه يك شرح ح .10

 پاراكلينيك( – Plan Management –تشخيص افتراقي  –تهيه خالصه 

 

 

 در پایان دوره دانشجو قادر خواهد بود.  اهداف اختصاصی:



 آشنايي با معاينه غدد 

 اهداف شناختي

 آناتومي  غدد لنفاوي گردن را بداند  .1

 محل قرارگرفتن عروق بزرگ گردن را بداند .2

 روش انجام شوستوک و تروسو  را بيان نمايد .3

 را بيان نمايد moon faceبوفالوهامپ و  .4

 اهداف رفتاري  

 غضروف هاي تيروئيد كريكونيد و ناي زير آنها را پيدا كند .1

 معاينه تيروئيد را بكار بردموقعيت هاي مناسب جهت  .2

 اندازه وشكل و قوام طبيعي تيروئيد را تشخيص دهد .3

 تست هاي  شوستوک و تروسو  را انجام دهد .4

 

 آشنايي با معاينه قفسه سينه و ريه 

 اهداف شناختي

 خالصه آناتومي ريه و قفسه صدري را بيان كند .1

 دفورميتي  طبيعي توراكس را بداند .2

 افتراق سيانوز مركزي و محيطي را بيان نمايدسيانوز را تعريف كند و  .3

 كالبينگ  را تعريف كند .4

 خطوط فرضي روي قفسه سينه )قدامي و خلفي و جانبي ( را بداند .5

 و لوب هايشان را روي قفسه سينه بداند   fissureموقعيت ريه ها و  .6

 اصطالحات آناتوميك عمومي براي تعيين محل يافته ها روي قفسه سينه را بداند  .7

 ز محل و موقعيت نماي ناي و برونكيول اصلي آگاهي داشته باشدا .8

 طرز درست وضعيت بيمار براي معاينه را بداند .9

  اهداف رفتاري  

 عمق و تالش تنفسي بيمار( را تشخيص دهد -تعداد -اختالالت تنفسي)ريتم .1

 سيانوز را تشخيص دهد .2

 وميك را تشخيص دهدشكل قفسه سينه را نگاه كند واختالالت فيزيولوژيك ويا آنات .3

 فضاهاي بين دنده اي و زاويه لوئيس را مشخص نمايد .4

 محل خطوط فرضي در سطح قدامي و خلفي و جانبي توراكس را نشان دهد .5

 در لمس اتساع قفسه سينه را آزمايش كند .6

7. Tactile fremitus را انجام دهد 

 دهددق ريه را بدرستي انجام دهد وصداهاي طبيعي و غير طبيعي را تشيخص  .8

 سمع ريه را بدرستي انجام دهد وصداهاي طبيعي و غير طبيعي را تشيخص دهد .9

 

 آشنايي با معاينه شكم 



 اهداف شناختي

 تقسيم بندي توپوگرافيك شكم را بيان نمايد و موقعيت ارگانهاي داخلي را نسبت به اين تقسيم بندي بداند  .1

 بداندموقعيت مناسب براي معاينه كلي شكم و معاينه در ارگان  .2

 روش هاي معاينه جهت تشخيص آسيت را بيان نمايد  .3

  اهداف رفتاري  

 موقعيت مناسب براي معاينه شكم بيمار ايجاد كند .1

 تورم پهلوها ناشي از آسيت و ... ( را در مشاهده تشخيص دهد  -مشكالت ناف -اختالالت سطحي )استريا .2

 شخيص دهددر سمع شكم صداهاي روده اي )تعداد و ويژگي آنها ( را ت .3

 بروني هاي موجود در شكم را سمع كند .4

 را از مات  تشخيص دهد   Tympanدق شكم را در چهار ربع انجام دهد و وجود نواحي .5

 به درستي شكم را لمس كند)لمس سطحي و عمقي .6

 بزرگي طحال و كبد را با روش هاي دق و لمس انجام دهد .7

 معاينات خاص تشخيص آسيت را انجام دهد .8

 به شكم حاد را بداند وانجام دهد معاينات مربوط .9

 تندرنس لژرنال  را انجام دهد و تشخيص دهد .10

 Murphy signمورفي  ساين را انجام دهد  .11

 توش ركتال انجام دهد و موقعيت هاي مناسب براي انجام آن را بداند .12

 استريا( را تشخيص دهد –زردي  –در نگاه عالئم مربوط به اختالالت شكمي )آسيت  .13

 

 معاينه قلب و عروقآشنايي با 

 اهداف شناختي

 را بداند PMIمحل طبيعي مشاهده و لمس  .1

 موقعيت هاي مناسب جهت معاينه دريچه هاي قلبي و عروق گردني را بداند .2

 محل نبض هاي مركزي ومحيطي را بيان نمايد .3

 ادم را تعريف و درجات آن را بيان كند .4

 با سيكل انقباضي قلب بداندشكل نبض وريدي گردني را رسم و نواحي تغييرات آن را  .5

 محل سمع سوفلهاي دريچه ها را بداند ودرجه بندي سوفل هارا بيان كند .6

 

 اهدف شناختي

1. PMI را لمس و مشخصات آنرا بيان كند 

 لمس الزم جهت مشخص شدن تريل را انجام دهد .2

 صداي اول ودوم قلب و انفكاک طبيعي آنها را تشخيص دهد .3

 دق الزم جهت مشخص كردن موقعيت قلب را انجام دهد  .4

 موقعيت هاي الزم جهت سمع دريچه  هاي مختلف قلب را بكار برد .5

 صداهاي اضافي وغير اضافي را تشخيص دهد و موقعيت آنها را با سيكل انقباضي قلب مشخص كند .6



 نوع سوفل هاي )افزايش يابنده و كاهش يابنده و ... ( را تشخيص دهد .7

 مانورهاي كمكي براي بهتر شنيدن سوفلهاي سيستولي ميترال و آئورت و تريكوسپيد و پولمونر را انجام دهد .8

 محل كانون آئورت و پولمونر و تريكوسپيد و ميترال را تشخيص دهد  .9

 نبض هاي مركزي و محيطي را لمس كند وشكل هاي غير طبيعي نبض ها را تشخيص دهد  .10

 را مشخص كند ادم را تشخيص دهد و درجه آن .11

 را انجام دهد  Hand gripمانوروالسالوا    .12

 را بداند و وانجام دهدParadoxical pulseتعريف   .13

 محل حداكثر شدت ، انتشار، فركانس و كيفيت ( آن را اندازه گيري كند/شكل  /ويژگي هاي سوفل هاي قلبي )زمان  .14

 را اجرا كند Pري نبض وريد گردني را مشاهده كند پوزيشن مناسب براي اندازه گي .15

 

 آشنايي با معاينه پستان

 اهداف شناختي

 محل آناتوميك پستان را بداند .1

 تغييرات بافتي و هورموني و  سن را روي پستان بداند .2

 محل پستانهاي فرعي را بداند .3

 محل عروق لنفاوي درناژكننده پستان را بداند .4

 پوزيشن صحيح براي معاينه پستان را بداند  .5

 را بداندتعريف گاالكتوره  .6

 اهداف رفتاري  

 ارتباط الزم جهت معاينه پستان با بيمار برقرار كند .1

 موقعيت هاي مناسب براي مشاهده ولمس پستان ايجادكند .2

 طرز لمس صحيح پستان را انجام دهد .3

 شكل  اندازه و متحرک بودن( تشخيص دهد  –محل  –حساسيت به لمس  -درصورت پيداكردن موارد غيرطبيعي مشخصات آنرا )قوام .4

 نوک پستان و آرئول را معاينه كند .5

 معاينه مناسب براي وجود ترشح مختلف از نوک پستان را انجام دهد .6

 آموزش معاينه مناسب به بيمار ) از نظر ز مان و طرز انجام ( را بدهد  .7

 

 آشنايي با معاينه مفاصل واندامها

 اهداف شناختي

 كليه مفاصل را بيان كندحركات طبيعي  .1

 انواع مفاصل و دامنه حركات را توضيح بدهد .2

 نشانه هاي آرتريت را بيان كند .3

 .شيوع صحيح معاينه مفاصل را بيان كند .4

 قرمزي و گرما و دفرميتي مفاصل اندام فوقاني و تحتاني و مركزي را تشخيص دهد -محدوديت حركتي –حساسيت آن  –تورم مفصل  .5

 جهات مختلف انجام دهد ومحدوده حركتي طبيعي هركدام را بداندحركات مفاصل را در .6

 اهداف رفتاري



 لمس ومانورها را براي هر مفصل بدرستي انجام دهد –مشاهده  .1

 دفرميتي هاي  مختلف درستون فقرات را تشخيص دهد .2

 و  بالوتمان را براي مشخص كردن مايع مفصل انجام دهد bulge signروش هاي   .3

 عضالت وميزان درجه بندي آن را بداند وانجام دهد روش معاينه  تون  .4

 هالوس والكوس و ...............( را تشخيص دهد -انقباض  دوپويترن   –تونوس نقرسي  -دفرميتي مفاصل)بوتونير .5

 

 آشنايي با معاينه مغز و اعصاب

 اهداف شناختي

 ساقه مغز و مخچه را شرح دهد  –رفلكس  –نحوه معاينه اعصاب دوازده گانه جمجمه اي  .1

 تعريف درماتوم را بداند .2

 توان و قدرت عضالني را تعريف و روش سنجش آنها را توضيح دهد .3

  اهداف رفتاري  

 معاينه حسي وحركتي اعصاب دوازده گانه جمجمه اي را انجام دهد .1

خستگي و هيجانات (  –فعاليت  –ارتباط آنها با وضعيت بدن  دامنه و –ريتم  –سرعت  –كيفيت  -حركات غير ارادي بدن را تشخيص دهد و )به محل .2

 دقت كند

 تون  وقدرت عضالت را نمايش دهد .3

 ضعف عضالت و ... ( را تشخيص دهد –اختالالت راه رفتن )آتاكسي  .4

5. Redor –  برودرزنسكي كرنينگ و بروز شكمي را انجام دهد -كرنينگ 

 را انجام دهد Pronatorآزمون رومبرگ و   .6

 و... ( را انجام دهد   Positionدرد و حرارت  -معاينات حسي )حس .7

 كف پايي وشكمي را انجام دهد وموارد طبيعي و غيرطبيعي آن را تشخيص دهد –رفلكس هاي تاندوني  .8

 را تعيين نمايد GCSسطح هوشياري بيمار را ارزيابي كند ودرمورد لزوم      .9

 نجام دهدتست هاي مشخص كننده  بيماري  مخچه اي را ا .10

 و سيستولي را انجام دهد  Oclovestibular oclocephalicرفلكس اكولو  سفاليك و   .11

 

 آشنايي با معاينه ارولوژي وكليه

 اهداف شناختي

 مثانه و حالب و بيضه را بيان نمايد –خصوصيات درد كليوي  .1

 علل وعالئم تحريك ادراري و انسداد ادراري را بيان نمايد .2

 لل آن را بيان نمايدهماتوري را تعريف وع .3

 حدود لژرنال را مشخص كند .4

  اهداف رفتاري  

 حدود مثانه پر را دق ولمس تشخيص دهد .1

 معاينه واريكوسل انجام دهد .2

3. CVA tenderness   را انجام دهد 

 



 آشنايي با معاينه غدد لنفاوي 

 اهداف شناختي

 نواحي الزم جهت معاينه غدد لنفاوي را بداند .1

 لنفاوي هر منطقه را بداندتاب حدودي درناژ غدد  .2

  اهداف رفتاري  

 اينگونيال و ...( را لمس كند -سوپركالويكولر –غدد لنفاوي تمام نقاط بدن )گرافي  .1

 متحرک بودن و...( دقت داشته باشد  –تعداد  –چسبندگي  –اندازه  –هنگام لمس غدد لنفاوي به نكات مهم آنها )قوام  .2

 آنرا بداند  Work upمعاينه غدد لنفاوي و   .3

 

ايجاد انگيزه براي يادگيري بيشتر) گرد -4)كوئيز و ميان ترم(.  ارزشيابي دوره اي -3ارزشيابي روزانه از مباحث جلسه گذشته.  -2. حضوروغياب -1 استاد: چگونگی فعالیت

 آوري مقاله يا يرگزاري كنفرانس(.

 بيمار نما  و آموزش روي بيمار ٬موالژ  ٬نمايش فيلم  ٬پرسش و پاسخ  ٬سخنراني  شیوه تدریس:

 بيمار نما ، موالژ ،فيلم ٬وايت برد ٬ژكتوروپرئو ويد وسایل کمک آموزشی: 

 

 شرح حال گرفتن ،معاينه افراد طبيعي ، كار با موالژ دانشجو:وتکالیف  فعالیت

 و فعاليت كالسي  حضور و غياب -2پايان ترم. و عملي آزمون كتبي  -1 نحوه ارزیابی دانشجو:

 توضیحات:

 . (وزارت خانه باشدتوسط توجه: سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده )جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 گيري شرح حال 17/3/1400 1

 شرح حال گيري 18/3/1400 2

3 24/3/1400 J.V.P  

 فشار خون و اعصاب موتور 25/3/1400 4

5 31/3/1400 J.V.P  

 فشار خون و اعصاب موتور 1/4/1400 6

 قلب 7/4/1400 7

 اندام فوقاني و اعصاب حسي 8/4/1400 8

 قلب 14/4/1400 9

 اندام فوقاني و اعصاب حسي 15/4/1400 10

 ريه  21/4/1400 11

 اندام تحتاني و چشم 22/4/1400 12

 ريه  28/4/1400 13



 تحتاني و چشماندام  29/4/1400 14

 (1شكم ) 4/5/1400 15

 ستون فقرات و ركتوم و پروستات و پستان 5/5/1400 16

 (1شكم ) 11/5/1400 17

 ستون فقرات و ركتوم و پروستات و پستان 12/5/1400 18

 (2شكم ) 18/5/1400 19

 گوش و حلق و بيني 19/5/1400 20

 ( 2شكم ) 25/5/1400 21

 و بيني گوش و حلق 26/5/1400 22
 

 

 :منابع درسی

Barbara Bates 2017 

 

 


