
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

          

  

  

 ٩۵ويرايش 



  عناوين

  2  تعريف دوره

  2  اهداف كلي كارآموزي

  6  سرفصل و محتواي دروس

  15  روش آموزشي

  16  زمانبندي اجراي برنامه آموزشي

  17  روش ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

  17  منابع و مراجع

    

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  شرح وظايف

 12:30صبح تا  7:15از ساعت ) شنبه تا پنجشنبه(در كليه روزهاي هفتهساعت حضور كارآموزان در بخش  -1

  )افراد كشيك به جز( .بعد از ظهر مي باشد

  )ماه آخر. (كشيك در ماه داشته باشد 8-10هر كارآموز موظف است حداقل  -2

  .پوشيدن روپوش سفيد الزامي است -3

معرفي كارآموز جانشـين و  . موارد ضروري كارآموز اجازه ندارد مرخصي داشته باشد در طي دوره به غير از -4

  .هماهنگي با استاد قبل از اخذ مرخصي ضروري است
  

  ارزشيابي پيشرفت تحصيلي

  :ارزشيابي نهايي در پايان بخش به دو صورت انجام خواهد شد

  :كه شامل)نمره tutor report )12توانايي عملكرد بصورت ارشيابي بصورت مشاهده و  -الف

  )نمره 2(شركت فعال در درمانگاه و انجام كشيك منظم  -1

  )نمره 2(شركت فعال در راندهاي آموزشي  -2

  )نمره 2(ارائه كنفرانس و تسلط بر مطلب و شركت فعال در كنفرانسها و گزارشهاي صبحگاهي  -3

همكاران، اساتيد، پرسـنل، بيمـاران و همراهـان    حضور مرتب و بموقع و رعايت اخالق پزشكي در ارتباط با  -4

  )نمره 2(

جلسه بحث گروهي دانشجويي در خصوص سير بيماري، پيش آگهي، پيشگيري و ضوابط در موارد بستري  -5

  )نمره 2(

  )نمره log book )2تكميل  -6

  ):نمره OSCE )8امتحان كتبي، شفاهي يا  -ب

  شرايط تجديد بخش 

  .دباش 12نمره نهايي زير  -1

 غيبت غير موجه و عدم حضور در بخش -2

  طول دوره 1/0غيبت بيش از  -3

 Log Bookعدم تكميل  -4

  منابع

 درسنامه طب كودكان نلسون -1

2- Essential كودكان 

، واكسيناسـيون كودكـان بـر اسـاس     كـودك سـالم  مراقبت هاي ادغام يافته (مصوبات اجرايي وزارتخانه  -3

وزارتي، آخـرين دسـتورالعمل    PKUآخرين دستورالعمل كشوري، احياي نوزاد، غربالگري و هيپوتيروئيدي؛ 

 )كشوري در پيشگيري سل، راهنماي مراقبت بيماري سرخك و سرخچه

 TIEمراقبتهاي بيماران تاالسمي آخرين چاپ  -4
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  زمانبندي و اجراي برنامه آموزشي
  

  ساعت               

  هفته 
8 -30/7  9-8  30/11 -9  12 -30/11  

  شنبه
 progressiveنوشتن 

note 

Morning report 

inpatient  

درمانگاه، بخش 

مراقبتهاي ويژه 

نوزادان، اورژانس، 

بخش اطفال، نوزادان 

  *و نرسري

كنفرانسهايي كه 

عناوين آنها را وزارت 

بهداشت تعيين نموده 

  است

  يكشنبه
 progressiveنوشتن 

note 
  كنفرانس اساتيد

درمانگاه، بخش 

مراقبتهاي ويژه 

نوزادان، اورژانس، 

بخش اطفال، نوزادان 

  *و نرسري

كنفرانسهايي كه 

عناوين آنها را وزارت 

بهداشت تعيين نموده 

  است

  دوشنبه
 progressiveنوشتن 

note 
Bed side teaching 

درمانگاه، بخش 

مراقبتهاي ويژه 

نوزادان، اورژانس، 

بخش اطفال، نوزادان 

  *و نرسري

كنفرانسهايي كه 

عناوين آنها را وزارت 

بهداشت تعيين نموده 

  است

  سه شنبه
 progressiveنوشتن 

note 

Morning report 

outpatient  

درمانگاه، بخش 

مراقبتهاي ويژه 

نوزادان، اورژانس، 

بخش اطفال، نوزادان 

  *و نرسري

كنفرانسهايي كه 

عناوين آنها را وزارت 

بهداشت تعيين نموده 

  است

  چهارشنبه
 progressiveنوشتن 

note 

Morning report 

inpatient  

درمانگاه، بخش 

مراقبتهاي ويژه 

نوزادان، اورژانس، 

بخش اطفال، نوزادان 

  *و نرسري

كنفرانسهايي كه 

عناوين آنها را وزارت 

بهداشت تعيين نموده 

  است

 
  .در آن حضور مي يابد 9-30/11دانشجو پس از تقسيم در ساعت  بخشهاي مربوطه كه *

  درمانگاه
بخش مراقبت 

  ويژه نوزادان
  نرسري+نوزادان  بخش اطفال  اورژانس

  روز 7  روز 45  روز 8  روز 15  روز 15

  

، معاونت آموزشي بيمارسـتان و  اطفالبه همت گروه  اطفالبرنامه آموزشي دوره كارآموزي 

نخسـتين  . تـدوين گرديـد   1381مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشـكي در سـال   

انجـام شـده    87صورت گرفته است و دومين بازبيني در زمستان  83بازبيني در تابستان 

 94دفترچه اي كه در حال حاضر در اختيار شما مي باشد نتيجه آخرين بازبيني پاييز . است

قسمتي از اين دفترچه جهت راهنمايي و ثبت فعاليتهاي يادگيري . هارمين ويرايش استچ

دانشجو در گروه تهيه گرديده است كه امكان ارزشيابي فعاليتهاي يادگيري و تعيين نقـاط  

گـروه را پـس از پايـان دوره     برنامه آموزشـي قوت و ضعف را فراهم مي كند تا دانشجو و 

هداف يادگيري گروه محقق شده است يا خير، لذا تكميـل دفترچـه   كه آيا ا. ارزيابي نمايد

فوق ضروري مي باشد و عدم تكميل آن سبب كسر نمره و عـدم ارزيـابي از طـرف گـروه     

  .خواهد شد

  :اساتيد بخش

 مدير گروه اطفال                    دكتر سعيده فيروز بخت  -1

  دكتر عبدالمجيد عمراني -7      دكتر خديجه قاسمي -2

  دكتر سيده طاهره موسوي -8    دكتر عامر يزدان پرست -3

  دكتر بابك بيگي -9    دكتر محمدصالح طبيب -4

  دكتر افشين شيركاني -10      مژگان شمسدكتر -5

 دكتر محمد رضا فريبرزي - 11                 فريبرزي محمدرضا دكتر – 6

 :آدرس گروه 

Pdgroup@bpums.ac.ir 

  :شناسنامه درس

  : شماره درس    اطفالكارآموزي : نام درس

 سعيده فيروز بختدكتر  :نام مسئول دوره                 9: تعداد واحد

                  

  :مكان برگزاري          :زمان برگزاري
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  :تعريف دوره

واحد مي باشـد و جهـت محقـق     9ماهه به ارزش  3يك دوره اجباري  اطفالدوره كارآموزي 

  .برگزار مي گردد اطفالاورژانس ن اهداف آموزشي در بخش و شد

  

  :اهداف كلي

و اقـدامات الزم در مـوارد شـايع و     اطفالآشنايي دانشجويان در دوره كارآموزي با بيماريهاي 

  .اطفالاورژانس 

  

  :اهداف جزئي

  :حيطه دانش -الف

 .نشان دادن درك پاتوفيزيولوژي مشكالت شايع طب اطفال -1

دانش پايه در رشد و نمو فيزيكي و رواني طبيعي كودكـان و كـاربرد بـاليني آن از    كسب  -2

 .تولد تا بلوغ

  .آشنايي با روندهاي رشد و نمو فيزيكي و رواني غير طبيعي از زمان تولد بلوغ -3

آشنايي با رفتارهاي طبيعي و غير طبيعي در گروه هاي سني مختلف كودكـان و خـانواده    -4

  آنها

  .دن راهكارهاي مراقبتهاي كودك سالم و پايش رشد و نمو كودكاننشان دا -4

  .آشنايي با اپيدميولوژي بيماري ها و مرگ و مير كودكان در ايران -5

آشنايي با برنامه هاي غربالگري و پايش بيماري ها در بدو تولد و ساير سنين با توجـه بـه    -6

  .معيارهاي كشوري

  .شوري و آشنايي با موارد مصرف و منع مصرف واكسنهاآشنايي با برنامه واكسيناسيون ك -7

ترومـا، مسـموميت،   (نشان دادن راهكارهاي ارتقا سالمت در زمينه پيشـگيري از حـوادث    -8

  ...)سوختگي و

نشان دادن اصول كنترل و پيشگيري از گسترش بيماريهاي عفوني در بيماران و مراقبـان   -9

  .بهداشتي

تغذيه اي شامل شير مادر، تغذيه تكميلي، تغذيه مدرسـه و تغذيـه   آشنايي با مراقبتهاي  -10

  .در دوران نوجواني

آشنايي با عاليم و نشانه هاي كمبودهاي تغذيه اي و چـاقي مرضـي در شـير خـوران و      -11

  .كودكان

  روش آموزش

 ، گرانـــد رانـــد،آمـــوزش بـــاليني در بخـــش اطفـــال براســـاس برگـــزاري گـــزارش صـــبحگاهي 

  .درمانگاه  انجام كشيك مي باشد و راند بخش دوره اي و درون بخشي،كنفرانس 

  گزارش صبحگاهي -1

در گزارشات صبحگاهي، چگونگي معاينه، انجام آزمايشات الزم و نحوه درمان بيماران بستري شده در 

ارايه گزارش صـبحگاهي  . ساعت گذشته و حضور اساتيد بخش و كليه دانشجويان بحث مي گردد 24

  .ساعت گذشته كشيك بوده اند،مي باشد 24ه دانشجوي كارورز كه به عهد

  كنفرانسها -2

  :كنفرانس درون بخشي -الف

طبق برنامه اعالم شده در هر دوره مطالبي به صورت كنفرانس توسط اساتيد و دانشجويان در 

  .بحث مي گردد بيمارستان شهداي خليج فارس

  :كنفرانس دوره اي -ب

  امتياز وزارتخانههر ماه يكبار با 

  :گراند راند -3

  .اجرا شود كودكانهر ماه دو بار با اعالم قبلي توسط اساتيد گروه 

  راند بخش -4

راندهاي آموزشي به صورت روزانـه مـي باشـد و بـا حضـور يكـي از اسـاتيد بخـش و حضـور تمـامي           

طبق نظر اسـتاد  . برگزار مي شودبيمارستان شهداي خليج فارس دانشجويان بخش اطفال بيمارستان 

مربوطه يك يا چند بيمار انتخاب  مي شوند و در مـورد شـرح حـال و يافتـه هـاي معاينـه فيزيكـي،        

  .تشخيصهاي محتمل و رويكرد تشخيصي و درماني آنها بحث مي گردد

  درمانگاه -5

  كشيك بيمارستان  -6

بيمارستان شـهداي   دانشجويان طبق برنامه اي كه از ابتداي ماه، مشخص مي شود ملزم به حضور در

 24كشـيك   5مي باشند و در ماه اول دانشجويان هيچگونه كشيكي ندارند، در مـاه دوم   خليج فارس

  . ساعته دارند 24كشيك  8ساعته و در ماه سوم 

دانشجويان در زمان كشيك ملزم به ويزيت بيماران اورژانس، اخذ شرح حال، معاينه و انجام اقـدامات  

. صـص اطفـال كشـيك و پيگيـري رونـد تشخيصـي و درمـاني وي هسـتند        اورژانس و تماس بـا متخ 

دانشجويان كارآموز همچنين بايستي آزمايشات و مسايل بيماران بستري بخـش را در زمـان كشـيك    

  . پيگيري نمايند
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  عنوان محتوا  رديف
روش آموزش دادن و 

  فراگرفتن
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

 Procedural skill  وريدي خونگيري  99

teaching 
Skill lab  

اساتيد 

 گروه

 Procedural skill  گذاشتن سوند ادراري  100

teaching 
Skill lab  

اساتيد 

 گروه

 Procedural skill  گذاشتن لوله معده  101

teaching 
Skill lab  

اساتيد 

 گروه

 intraosseousتزريق   102
Procedural skill 

teaching 
Skill lab  

اساتيد 

 گروه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .كودك سالمآشنايي با مفاد ذكر شده در دستورالعمل كشوري مراقبت هاي ادغام يافته  -12

  .آشنايي با تشخيص هاي افتراقي و عوارض مشكالت شايع دوران نوزادي -13

  ....)نارسي و چندقلويي، (آشنايي با مشكالت نوزادان حاصل از حاملگي هاي پرخطر  -14

  .آشنايي با اصول ژنتيك باليني و نشانه شناسي سندرم هاي كروموزومي -15

  .آشنايي با تاثيرات بييماريهاي مادر تراتوژن بر روي سالمت جنين و نوزاد -16

  .آشنايي با شكايات شايع در طب كودكان و بيان تشخيص هاي افتراقي -17

  .ر طب كودكانآشنايي با اورژانسهاي شايع و مهم د -18

  .آشنايي با بيماريهاي مزمن شايع و مهم در طب كودكان -19

  .ريوي در كودكان و نوزادان-نشان دادن دانش در زمينه اصول احيا قلبي -20

  .آشنايي با فيزيوپاتولوژي باليني تنظيم مايعات بدن و الكتروليت ها در طب كودكان -21

  .ماني موجود در بازار دارويي كشور و محتويات آنهادريا اوناع تركيبات و مايعات آشنايي  -22

در شـرايط مرضـي خـاص نيازمنـد مـايع درمـاني       آشنايي با انـواع تركيبـات و مايعـات     -23

  ...)و  ADHاسهال و استفراغ، نارسايي قلبي و كليوي، ترشح نامناسب (اختصاصي 

  .كودكانآشنايي با اصول كاربرد منطقي داروها در بيماري هاي شايع طب  -24

  .در دوران شيردهي توسط مادر) موارد مصرف و منع مصرف(آشنايي با نصرف داروها  -25

  .آشنايي با موارد ارجاع و نحوه ارجاع به سطوح باالتر درماني در مشكالت شايع كودكان -26

  :حيطه مهارتي -ب

  .نشان دادن توانايي معاينه باليني نوزاد، شيرخوار، كودك و نوجوان -1

ايجاد توانايي برقراري ارتباط با كودكان و نوجوانـان و خـانواده آنـان در كسـب اطالعـات       -2

  .صحيح و ضروري باليني

شرح حـال،  (ايجاد توايايي ثبت شواهد و يافته هاي باليني و سير بيماري در پرونده بيمار  -3

  ....)شرح سير بيماري، درخواست آزمايشات، نوشتن مشاوره، خالصه پرونده و 

و تفسـير نتـايج    BMIتوانايي اندازه گيري معيارهاي رشـد شـامل قـد، وزن، دور سـر و      -4

  .براساس منحني هاي استاندارد رشد

در جوانـب مختلـف بـا اسـتفاده از      )Development(ايجاد توانايي ارزيابي نحوه تكامل  -5

  ...)و  Denver(ابزارهاي موجود 

  .ساير اعضاي تيم درماني ايجاد توانايي برقراري ارتباط با -6
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ايجاد توانايي گرفتن شرح حال تغذيه اي در گروه هـاي سـني مختلـف كودكـان و ارائـه       -7

  .مشاوره تغذيه اي به خانواده بيمار

مسـموميتها، سـوختگي، سـقوط از    (ايجاد توانايي ارائه مشاوره جهت پيشگيري از حوادث  -8

  ...) ارتفاع، خفگي وو كاهش خطرات حين رانندگي و

استفاده صحيح از ابزارها و پروتكل هاي غربالگري به منظـور حفـظ سـالمت كودكـان در      -9

  .جامعه

توانايي ارائه مشاوره به خانواده نوزاد در مورد تغذيه با شير مادر، الگوهاي طبيعي خواب  -10

و و بيداري، دفع ادرار و مدفوع، تست هاي غربالگري و واكسيناسيون و مكمـل هـاي غـذايي    

  .ويتاميني و انجام ختنه در پسران

در يـك  توانايي رسم شجره نامه در هنگام مواجهـه بـا يـك بيمـاري احتمـالي ژنتيكـي        -11

  .خانواده

ايجاد توانايي جمع آوري و تلفيـق شـواهد كسـب شـده در راسـتاي اتخـاذ تصـميمات         -12

  .تشخيصي و درماني

كودكـان و ارائـه برنامـه هـاي      توانايي طرح تشخيصهاي افتراقـي شـكايت هـاي شـايع     -13

  .تشخيصي هر شكايت

ايجاد توانايي پيگيري بيماري هاي مـزمن شـايع كودكـان بـا در نظـر گـرفتن عـوارض         -14

  .بيماري و تاثير آن برروي رشد، نمو و عملكرد عاطفي، اجتماعي و اقتصادي خانواده

  .كودكاننشان دادن توانايي محاسبه دوز صحيح دارو براساس وزن و سن  -15

ايجاد توانايي نوشتن نسخه براي داروهاي شايع از قبيل انتي بيوتيك ها و داروهاي ضـد   -16

  .تب

ايجاد توانايي آموزش نحوه مصرف دارو به بيمـار و خـانواده و ارزيـابي ميـزان همكـاري       -17

  .خانواده در اين زمينه

  .حال و معاينه باليني نشان دادن توانايي ارزشيابي شدت دهيدراتاسيون براساس شرح -18

  .توانايي انجام مايع درماني خوراكي و ارائه مشاوره به خانواده در اين زمينه -19

ايجاد توانايي محاسبه و نوشتن دستور دارويي در بيمار بستري به علت دهيدراتاسيون و  -20

  .نحوه ارزيابي كفايت درمان

  .خگوكودك سالم در طب پاسكسب مهارت در كاربرد اصول  -21

  

  عنوان محتوا  رديف
روش آموزش دادن و 

  فراگرفتن
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

84  
كاالآزار و (بيماريهاي انگلي شايع 

 )ماالريا

Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  وايكوليت هاي شايع  85

teaching  

 كالس درس،

 بخش
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 DKA  Lecture, bedsideديابت قندي و   86

teaching  

كالس درس، 

بخش، درمانگاه، 

 اورژانس

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  هپاتيت ها  87

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  تب روماتيسمي و اندوكارديت  88

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

89  
عالمت شناسي بيماريهاي 

  متابوليك ارثي
Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

90  
آشنايي با تظاهرات بيماري هاي 

  روماتولوژيك در كودكان
Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 درمانگاهبخش، 
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  بيماريهاي مادرزادي قلبي  91

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  بيماريهاي عضالني و مياستني گراو  92

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

93  
بيماري هاي آشنايي با تظاهرات 

  بدخيم در كودكان
Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  هيپرتانسيون و نارسايي مزمن كليه  94

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  نارسايي قلبي  95

teaching  

كالس درس، 

 بخش، اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

96  
آشنايي با گرافي هاي شايع در طب 

  كودكان

Case-based 

teaching, small 

group discussion 

 ساعت 1 كالس درس
اساتيد 

 گروه

 Procedural skill  رگ گيري  97

teaching 
Skill lab  

اساتيد 

 گروه

 ABG , …(  Procedural skill(خونريزي شرياني   98

teaching 
Skill lab  

اساتيد 

 گروه

  

  

  

4 13 



  

  عنوان محتوا  رديف
روش آموزش دادن و 

  فراگرفتن
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

70  
ارزيابي و برخورد اوليه با كودكي كه 

  دچار سوختگي شده است

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 1

 اساتيد

 گروه

71  

آشنايي با اصول فيزيوپاتولوژي 

مايعات بدن و ارزيابي اختالالت 

  شايع الكتروليتي

Lecture, Case-

based teaching 

كالس درس، 

 بخش، اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

  ارزيابي اختالالت اسيد و باز  72
Lecture, Case-

based teaching, 

bedside teaching  

كالس درس، 

 اورژانسبخش، 
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

73  
نحوه مايع درماني وريدي در شرايط 

  طبيعي و غيرطبيعي

Lecture, Case-

based teaching, 

bedside teaching  

كالس درس، 

 بخش، اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 آسم  74
Lecture, Case-

based teaching, 

bedside teaching  

كالس درس، 

 بخش، اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 بروسلوز -سالمونلوز  75
Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 سياه سرفه-كزاز- ديفتري  76
Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 Lecture, bedside  بيماريهاي انگلي روده  77

teaching  

كالس درس، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 استئوميليت و ارتريت سپتيك  78
Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

79  
بيماريهاي شايع ويروسي غير 

 بثوري

Lecture, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

  انافيالكسي -انژيوادم -كهير  80
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

درمانگاه، 

 اورژانس

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

 الرژي غذايي و درماتيت اتوپيك  81
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 درمانگاه
  ساعت 1

82  
هيپرتيروئيدي / هيپوتيروئيدي

 نوزاد و كودك

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 سل  83
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

  

  

نشان دادن توانايي برخورد و انجام اقدامات اوليه در اورژانسهاي شـايع طـب كودكـان و     -22

  ....)و  CPRشامل (نوزادان 

  .تشخيصي در طب كودكان) procedure(مهارتهاي عملي كسب توانايي انجام  -23

  

  :حيطه نگرشي -ج

  .پذيرش ارزشهاي فردي، اعتقادات و حقوق بيمار و خانواده وي -1

درك اهميت مراقبتهاي بهداشتي مقرون به صرفه و با كيفيت در راسـتاي ارائـه خـدمات     -2

  .بهداشتي

شواهد علمي موجود در تصميم گيريهاي درك اهميت سه محور پزشك، تمايالت بيمار و  -3

  .باليني

تيم درمـاني و درك نقـش   » مدير«توانايي توضيح نقش پزشك به عنوان هماهنگ كننده  -4

  .ساير اعضا تيم درماني

  .ايجاد نگرش و رفتار حرفه اي مناسب در عملكردهاي باليني -5
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  جهت آموزش دانشجويان پزشكي اطفالطرح درس گروه 

  :محتوايي كه بايد آموزش داده شود و فراگرفته شود تا پيامدهاي فوق الذكر حاصل شوند

  عنوان محتوا  رديف
روش آموزش دادن 

  و فراگرفتن
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

1  

تعريف طب كودكان، اپيدميولوژي 

بيماريها و مرگ و مير كودكان در 

 ايران

lecture ساعت 1 كالس درس 
اساتيد 

  گروه

2  
آشنايي با نظام سالمت و برنامه اي 

  سالمت كودكان در كشور
lecture 

كالس درس، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

  گروه

3  
گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي 

 كودك

Role play, Role 

model, video 

presentation 

كالس درس، بخش، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

  گروه

4  

آشنايي با غربالگري بيماريها 

براساس برنامه هاي كشوري و 

 توصيه شده

lecture 
كالس درس، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

  گروه

5  

آشنايي با الگوهاي رشد طبيعي 

و غيرطبيعي در كودكان و نحوه 

  استفاده از منحني هاي رشد

Small group 

discussion  

كالس درس، بخش، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

  گروه

6  

آشنايي با الگوهاي تكامل 

طبيعي و غيرطبيعي و ابزارهاي 

نمو در كودكان با توجه به برنامه 

 earlyكشوري كودك سالم و 

child development 

Small group 

discussion  

كالس درس، بخش، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

  گروه

7  

تغذيه با شير مادر، مشاوره مادر 

بيماريهاي مادر و مصرف شيرده، 

  داروها در دوران شيردهي

Lecture, Role 

play  

كالس درس، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

  گروه

8  

تغذيه در دوران مختلف از شش 

ارزيابي، (ماهگي تا زمان بلوغ 

با توجه به برنامه كشوري ) مشاوره

 early childكودك سالم و 

development 

Lecture, Role 

play  

درس، كالس 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

  گروه

9  

آشنايي با مشكالت تغذيه اي در 

دوران كودكي و نوجواني با توجه به 

، چاقي، FTT(برنامه كشوري مانا

  )كمبود ريز مغذي ها

Case-based 

teaching 

Small group 

discussion  

كالس درس، 

 درمانگاه
 ساعت 2

اساتيد 

  گروه

  

  

  عنوان محتوا  رديف
آموزش دادن و  روش

  فراگرفتن
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

57  
برخورد با كودك مبتال به اختالل در 

 كنترل ادرار

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

58  
برخورد با كودك مبتال به هماپوري 

  و گلومرولونفريت

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 برخورد با كودك مبتال به پلي اوري  59
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

60  
برخورد با كودك مبتال به اوليگوري 

 و نارسايي حاد كليه

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

61  

برخورد با كودك مبتال به لكوكوريا، 

red eye  و اشكريزش و ساير

  مشكالت شايع چشمي

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 به آنميبرخورد با كودك مبتال   62
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 2

اساتيد 

 گروه

 آشنايي با اصول ژنتيك باليني  63
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

64  

برخورد با كودك مبتال به ديسترس 

كروپ، (هوايي تنفسي و انسداد راه 

 )اپيگلوتيت و جسم خارجي

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 برخورد با كودك مبتال به شوك  65
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

66  
برخورد با كودك مبتال به خونريزي 

  )فوقاني و تحتاني(گوارشي 

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 2

اساتيد 

 گروه

67  
برخورد با كودكي كه مواد سوزاننده 

  و يا جسم خارجي را بلع كرده است

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

68  
كودك مبتال به اختالل  برخورد با

  )كوما و دليريوم(سطح هوشياري 

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

69  
ارزيابي و برخورد اوليه با كودك 

  مسموم شده، مار و عقرب گزيدگي

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه
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  عنوان محتوا  رديف
روش آموزش دادن و 

  فراگرفتن
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

 برخورد با كودك مبتال به تشنج  44
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

بخش، درمانگاه، 

 اورژانس

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

45  
فلج برخورد با كودك مبتال به 

 شل حاد

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

بخش، درمانگاه، 

 اورژانس

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

  floppy babyبرخورد با   46
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

47  

برخورد با كودك مبتال به تاخير 

عقب ماندگي تكامل عصبي و 

  ذهني

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

48  
برخورد با كودك مبتال به عاليم 

  اختالالت خونريزي دهنده

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

49  
مبتال به برخورد با كودك 

  لنفادنوپاتي
bedside teaching ساعت 1 درمانگاه 

اساتيد 

 گروه

50  
برخورد با كودك مبتال به لنگش 

  و ارتريت

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

51  
برخورد با كودك مبتال به 

  كوتاهي قد

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

52  
بلوغ طبيعي و برخورد با كودك 

  مبتال به اختالالت بلوغ

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

53  
برخورد با كودك يا نوزاد مبتال 

  به هيپوگليسمي

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

54  
برخورد با كودك يا نوزاد مبتال 

  به هيپوگليسمي و ريكتز

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

55  
برخورد با كودك مبتال به ادم و 

 پروتئينوري

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

56  
برخورد با كودك مبتال به سوزش 

 ادرار و عفونت ادراري

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

  

  

  عنوان محتوا  رديف
روش آموزش دادن 

  فراگرفتنو 
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

10  
آشنايي با برنامه كشوري 

  واكسيناسيون

Lecture, Role 

play  

كالس درس، 

درمانگاه، 

 واكسيناسيون

 ساعت 1
اساتيد 

  گروه

11  

ارتقاء سالمت كودكان در زمينه 

پيشگيري از حوادث، مسموميت، 

سوختگي، بيماريهاي واگير و 

  نقش پزشك -غيرواگير

Role play 

,Lecture  
 ساعت 1 كالس درس

اساتيد 

 گروه

12  

كنترل عفونت در بيمارستان، كنترل 

اپيدميولوژيك بيماري هاي عفوني 

  در سطح جامعه

Lecture, Case-

based teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس، بخش، 

 درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

  احيا كودكان  13

Small group 

discussion, 

video 

presentation, 

Role play  

 Skillكالس درس، 

lab 
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

14  
با  آشنايي با ارزيابي كودك سالم

  توجه به برنامه كشوري 

Small group 

discussion, 

video 

presentation, 

Role play 

 ساعت 1  درمانگاه، اورژانس
اساتيد 

 گروه

15  
نوزاد سالم ترم و مراقبت هاي معاينه 

 اوليه اتاق زايمان

Lecture, Role 

model, Role 

play  

كالس درس، بخش 

مراقبت هاي پس از 

 زايمان مادر و نوزاد

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

16  
آشنايي با بيماريهاي جنين و 

 تراتوژن ها
Lecture ساعت 1 كالس درس 

اساتيد 

 گروه

  احيا نوزادان  17
Small group 

discussion, Role 

play 

 Skillكالس درس، 

lab 
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

18  
برخورد با نوزاد مبتال به ديسترس 

 تنفسي، آپنه و سيانوز 

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس،  

 درمانگاه، اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

  برخورد با نوزاد مبتال به زردي  19

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس،  

 درمانگاه، اورژانس
 ساعت 2

اساتيد 

 گروه
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  عنوان محتوا  رديف

روش آموزش 

دادن و 

  فراگرفتن

  مكان آموزش

زمان 

آموزش در 

  كالس درس

  استاد

 برخورد با نوزاد مبتال به تشنج  20

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس،  

درمانگاه، 

 اورژانس

 اساتيد گروه ساعت 1

 Small group  پيگيري نوزاد نارس  21

discussion  

كالس درس،  

  درمانگاه
 اساتيد گروه ساعت 1

22  
 poorبرخورد با نوزاد مبتال به 

feeding  

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس،  

درمانگاه، 

 اورژانس

 اساتيد گروه ساعت 1

23  
برخورد با نوزاد مبتال به سيانوز و 

  آپنه

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس،  

درمانگاه، 

 اورژانس

 اساتيد گروه ساعت 1

24  
برخورد با نوزاد مبتال به ابهام 

  تناسلي

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس،  

درمانگاه، 

 اورژانس

 اساتيد گروه ساعت 1

25  

برخورد با نوزاد مبتال به 

استفراغ، ديستانسيون شكمي و 

  عدم دفع مكونيوم

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس،  

درمانگاه، 

 اورژانس

 اساتيد گروه ساعت 1

  عفونت در نوزادان  26

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش
 اساتيد گروه ساعت 1

  و مايع درماني در نوزاد تغذيه  27
Case-based 

teaching, 
Lecture 

كالس درس، 

 بخش
 اساتيد گروه ساعت 1

28  
برخورد با كودك مبتال به 

  بيقراري
bedside 

teaching 
 اساتيد گروه ساعت 1 درمانگاه

29  

برخورد با كودك مبتال به گوش 

درد، رينوره و گلودرد بر اساس 

  برنامه مانا

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس، 

 درمانگاه
 اساتيد گروه ساعت 1

30  

برخورد با كودك مبتال به سرفه 

، ويزينگ و تاكي )حاد و مزمن(

  پنه براساس برنامه مانا

Case-based 

teaching 

كالس درس، 

درمانگاه، 

 اورژانس

 اساتيد گروه ساعت 1

31  
برخورد با كودك مبتال به تب 

  FUOبدون عاليم موضعي و 

Case-based 

teaching, 

bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 اساتيد گروه ساعت 1

  

  

  عنوان محتوا  رديف
روش آموزش دادن و 

  فراگرفتن
  مكان آموزش

زمان 

آموزش 

در كالس 

  درس

  استاد

32  
برخورد با كودك مبتال به تب و 

  بثورات پوستي

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

33  
برخورد با كودك مبتال به عفونت 

  هاي مكرر

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

34  
برخورد با كودك مبتال به 

 عاليم تحريك مننژمننژيت و 

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 2

اساتيد 

 گروه

 برخورد با كودك مبتال به سيانوز  35
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، اورژانس
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

36  

برخورد با كودك مبتال به درد 

تپش قلب و  قفسيه سينه،

  سونفل قلبي

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

بخش، درمانگاه، 

 اورژانس

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

37  

برخورد با كودك مبتال به اسهال 

و ارزيابي عاليم ) حاد و مزمن(

كم آبي، مايع درماني خوراكي 

 مطابق برنامه مانا

Case-based 

teaching, video 

presentation, 

small group 

discussion, 

bedside teaching  

كالس درس، 

اورژانس،  

 درمانگاه

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

38  
برخورد با كودك مبتال به دل 

  )حاد و مزمن(درد 

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

اورژانس،  

 درمانگاه

 ساعت 1
اساتيد 

 گروه

39  
مبتال به برخورد با كودك 

 استفراغ

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

40  
برخورد با كودك مبتال به 

 يبوست

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 برخورد با كودك مبتال به زردي  41
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

42  
برخورد با كودك مبتال به هپاتو 

 اسپلنومگالي

Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 برخورد با كودك مبتال به سردرد  43
Case-based 

teaching, bedside 

teaching  

كالس درس، 

 بخش، درمانگاه
 ساعت 1

اساتيد 

 گروه

 

9 8 


