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علوم پزشکی شته هایر   

                         
 
 

       
 

 

 

به ، اهمت دانشگتوسعه خدمات سالتوسط دفتر ، حاضر يپرسشنامه.داريمگرامي مي ،حضور شما را در دانشگاه، مهد علم و انديشه دانشجوي گرامي

پزشکان و ساير كادر بهداشتي اي طراحي شده است. براساس تعهدات حرفه رود رشته هاي علوم پزشکيدانشجويان جديدالو سالمتمنظور بررسي 

ن وضعيت به منظور تعيي اهتوسعه خدمات سالمت دانشگتوسط دفتر  صرفاً هاپرسشنامه گردد ورعايت مي كاملطورها بهپاسخبودن محرمانهدرماني 

مه ه ، خواهشمند است سئواالت زير را مطالعه و به دقتطرح. با توجه به اهميت اهداف دنگيرمورد استفاده قرار ميدانشجويان  سالمت جسميكلي 

  د.شونظر شما دانشجوي عزيز سپاسگزاري ميو دقتصادقانه پيشاپيش از همکاري  پاسخ دهيد. آنها را

نجر به خسارت، نقص يا خللي در فرآيند معاينه ايجاد شود به نوعي كه ماس كتمان در پاسخگوئي به سواالتتوجه داشته باشيد در صورتي كه براس

             هيچگونه مسئوليتي بر عهده نخواهد داشت . دانشگاههاي جسمي، روحي يا معنوي در آينده گردد، 
     دانشجو امضاء                                                                                                                                                                
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 نياز به ارجاع به پزشك متخصص يا ساير اقدامات پزشکي دارد-4 

 توضيحات:: 74

 امضاء كارشناس :         امضاء پزشك :
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 معاينات پزشکيپيوست  -9

شانه يا عالمت در بخش در صورت وجود هريك از موارد زير در محل مربوطه عالمت زده و خصوصيات،شدت و مدت زمان ن

 توضيحات درج شود
هابررسي ارگان  

     خستگي مزمن                    وزن افزايش                          كاهش وزن  

  عدم تحمل گرما و سرما     تعريق بيش از حد        اختالل در خواب    

 بدون عالمت                     غيره                            تب                        

Symptom 

 عمومي

  Signبدون نشانه            غيره                                  مخاطات رنگ پريده   وضعيت ظاهري      

 توضيحات 

     خستگي چشم                  تاري ديد                     كاهش حدت بينايي 

      مخارش چش                    سوزش چشم                دوبيني                     

 بدون عالمت        غيره                                ريزش                                        ترس از نور

Symptom 

   اسکلراي ايکتريك           قرمزي چشم     رفلکس غير طبيعي مردمك  چشم

                                                                                                        بدون نشانه                       غيره                 تاگموس                             
Sign 

 

 
 توضيحات

   تغيير رنگ پوست       قرمزي پوست            ريزش مو        خارش پوست 

                                  بدون عالمت           غيره                          تغيير رنگ ناخن          پوسته ريزي       زخم مزمن  
Symptom 

 پوست،مو

 و ناخن

   كالبينگ  كهير      زخم      وزيکول    ندول    پاپول    ماكول     

         تغيير پيگماني)هايپو/هايپر پيگمانتاسيون(        ريزش جنرال مو         ريزش منطقه اي مو   

 بدون نشانه                غيره                         

Sign 

 توضيحات 

   ترشح گوش                     درد گوش      سرگيجه واقعي   وزوز گوش    كاهش شنوايي

          خارش و سوزش بيني       اختالل بويايي  آبريزش بيني      گلودرد          گرفتگي صدا  

                                                             بدون نشانه    غيره              ر دهاناحساس مزه فلزي د             خشکي دهان   خونريزي بيني

Symptom 

 گوش،

 حلق،

 بيني و دهان

   ترشح پشت حلق   افزايش غير طبيعي سرومن      پارگي پرده تمپان     التهاب پرده تمپان

     تندرنس سينوسها    ليپ بينيپو                            قرمزي حلق             اگزوداي حلق      

                                                                                      بدون نشانه  غيره            پرفوراسيون/زخم سپتوم         التهاب لثه                بوي بد دهان        
Sign 

 توضيحات 

  Symptomبدون عالمت                                             غيره          توده گردني       درد گردن        

  Signبدون نشانه                                                غيره           لنفادنوپاتي         بزرگي تيروئيد  سر و گردن

 توضيحات 

  Symptomبدون عالمت         غيره       خس خس سينه   تنگي نفس كوششي     خلط      سرفه 

 ريه
   ويزينگ            خشونت صدا         وضعيت ظاهري غير طبيعي قفسه سينه 

 بدون نشانه        غيره                  كاهش صداهاي ريوي             تاكي پنه          كراكل
Sign 

 توضيحات 
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 قلب و عروق

Symptom 

   تنگي نفس ناگهاني شبانه              تپش قلب                                    درد قفسه سينه 

  سابقه سنکوپ                              سيانوز               تنگي نفس در وضعيت خوابيده 

 بدون عالمت                                                                              ...........            غيره

Sign 
S1/S2غير طبيعي                صداي اضافي قلب       آريتمي        

                                                                   ................غيره  بدون عالمت          ادم اندام      واريس اندام فوقاني            واريس اندام تحتاني

  توضيحات

 شکم و لگن

Symptom 
   اسهال    سوزش سر دل         درد شکم         استفراغ                        تهوع             بي اشتهايي

                                                       .............يرهغ بدون عالمت اختالل در بلع    خون روشن در مدفوع  مدفوع قيري  يبوست      

Sign 
     اسپلنو مگالي         هپاتومگالي              ريباند تندرنس           تندرنس شکمي

                                                    .                  ....غيره دون نشانهب               ديستانسيون شکمي   توده شکمي                             آسيت

  توضيحات

كليه و مجاري 

ادراري ، 

 تناسلي

Symptom 
      ادرار خوني             تکرر ادرار         سوزش ادرار

                                                .............                                                            غيره      بدون عالمت   احساس سنگيني يا توده در بيضه             درد پهلو      

Sign 
                                           ...............         غيره                                 بدون عالمت          واريکوسل       CVA تندرنس 

  توضيحات

اسکلتي و 

 عضالني

Symptom 
    دردزانو                كمردرد                   خشکي مفصل

       .........   غيره         بدون عالمت         ر مفاصلساي درد       درد شانه        

Sign 

  كاهش قدرت عضالني در اندام فوقاني                        محدوديت حركتي مفصل

   اسکوليوز                                                كاهش قدرت عضالني در اندام تحتاني

         ................غيره                                بدون نشانه    آمپوتاسيون                                         

  توضيحات

 سيستم عصبي

Symptom 

  اختالل حافظه         لرزش              گيجي    سردرد 

 گزگز و مورمور انگشتان دست            سابقه صرع و تشنج 

 بدون عالمت                  ...............                             غيره

Sign 
  ترمور       رفلکس آشيل غيره طبيعي            رفلکس زانوي غير طبيعي

                                          ............غيره         بدون عالمت                              اختالل حسي اندامها         

  توضيحات

Sign 
   توهم                                         هذيان                             

                                                                                                                 ...........غيره    بدون عالمت                             اختالل اوريانتاسيون         

  توضيحات

  ساير موارد

 

 ء پزشكامضا مهر و تاريخ معاينه

 


