
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 شهريور 71ب همن و 22 مركز آموزشي ردمانيزپشكي دادکشنه 
 واحد 9/وزیكارآم :(كارورزی/كارآموزی)و نوع واحد تعداد واحد كودكان :گروه نام

 روز 99 :طول مدت دوره كودكان و نوزادان :نام بخش

 :زمان ارائه دوره دكتر فاطمه اميد :نام مسئول برنامه

 :تلفن و روزهای تماس drformid@yahoo.com:آدرس ایميل

 :دوره ف کليا هدا

 - ي كه جنبه های مهم تامين و ارتقای سالمت، ایجاد زیربنای مناسبي برای طبابت مستقل پس از دانش آموختگي به عنوان پزشك عموم

 طب پيشگيری و مراقبت حاد و مزمن در حيطه بيماری های كودكان را در برگيرد

 - كسب دانش در زمينه بيماری های كودكان و نوزادان 

 -  اسالمي، رفتار حرفه ای ، با تاكيد بر اخالق پزشكي و تغيير در نگرش و رفتار مطابق با شاخص های مدون استانداردهای آموزش عمومي

 ، ارتباط موثر و آموزش بيمار ، كارگروهي، جامعه نگری و پيشگيریپاسخگویي و احساس مسئوليت

 - 

 - 

ف اختصاصي  :اهدا

 :دانش در حیطه -الف

 نشان دادن درك پاتوفيزیولوژی مشكالت شایع طب اطفال  -

 ربرد باليني آن از تولد تا بلوغ كسب دانش پایه در رشد و نمو فيزیكي و رواني طبيعي كودكان و كا -

 شناخت روندهای رشد و نمو فيزیكي و رواني غير طبيعي از زمان تولد تا بلوغ  -

 شناخت راهكارهای مراقبت های كودك سالم و پایش رشد و نمو كودكان  -

 شناخت اپيدميولوژی بيماری ها و مرگ و مير كودكان در ایران  -

 يماری ها در بدو تولد و سایر سنين با توجه به معيارهای كشوری شناخت برنامه های غربالگری و پایش ب -

 شناخت برنامه واكسيناسيون كشوری و آشنایي با موارد مصرف و منع مصرف واكسن ها  -

 ...(تروما، سوختگي، مسموميت و ) شناخت دانش راهكارهای ارتقا سالمت در زمينه پيشگيری از حوادث   -

 ز گسترش بيماری های عفوني در بيماران و مراقبان بهداشتي شناخت اصول  كنترل و پيشگيری ا -

 شناخت مراقبت های تغذیه ای شامل شير مادر ، تغذیه تكميلي ، تغذیه مدرسه و تغذیه در دوران نوجواني  -

 شناخت عالیم و نشانه های كمبود تغذیه ای و چاقي مرضي در شيرخواران و كودكان  -

 (مانا)كشوری مراقبت های ادغام یافته ناخوشي های اطفال  شناخت مفاد ذكر شده در دستورالعمل -

 شناخت تشخيص های افتراقي و عوارض مشكالت شایع  دوران نوزادی  -

 ...(چندقلویي، نارسي و )شناخت مشكالت نوزادان حاصل از حاملگي های پرخطر  -

بالیني طرح دوره  



 شناخت اصول ژنتيك باليني و نشانه شناسي سندرم های كرموزومي  -

 يماری های مادر و عوامل تراتوژن بر روی سالمت جنين و نوزاد شناخت تاثيرات ب -

 شناخت شكایات شایع در طب كودكان و بيان تشخيص های افتراقي  -

 شناخت اورژانس های شایع و مهم در طب كودكان  -

 شناخت بيماری های مزمن شایع درطب كودكان  -

  ریوی در كودكان و نوزادان -كسب دانش در زمينه اصول احيا قلبي -

 شناخت فيزیوپاتولوژی باليني تنظيم مایعات بدن و الكتروليت ها در طب كودكان  -

 شناخت انواع تركيبات و مایعات درماني موجود در بازار دارویي كشور و محتویات آنها  -

قلبي و اسهال و استفراغ، نارسایي )شناخت نوع و نحوه تجویز مایعات در شرایط مرضي خاص نيازمند مایع درماني اختصاصي  -

 ....و  ADHكليوی، ترشح نامناسب 

 شناخت اصول كاربرد منطقي داروها در بيماری های شایع طب كودكان  -

 در دوران شيردهي توسط مادر ( موارد مصرف و منع مصرف) شناخت نحوه مصرف داروها  -

 شناخت موارد ارجاع و نحوه ارجاع به سطوح باالتر درماني در مشكالت شایع كودكان  -

-  

 حیطه مهارت  در -ب

 كسب توانایي معاینه باليني نوزاد، شيرخوار، كودك و نوجوان  -

 كسب توانایي برقراری ارتباط با كودكان و نوجوانان و خانواده آنان در كسب اطالعات صحيح و ضروری باليني  -

ر بيماری، درخواست آزمایشات، شرح حال ، شرح سي)كسب توانایي ثبت شواهد و یافته های باليني و سير بيماری در پرونده بيمار  -

 ...(نوشتن مشاوره، خالصه پرونده و 

 و تفسير نتایج بر اساس منحني های استاندارد رشد  BMIتوانایي اندازه گيری معيارهای رشد شامل قد، وزن، دور سر و  -

 (..…,DENVER)در جوانب مختل با استفاده از ابزار های موجود  (DEVELOPMENT)كسب توانایي نحوه تكامل  -

 كسب توانایي برقراری ارتباط با سایر اعضای تيم درماني -

 كسب توانایي شرح حال تغذیه ای در گروه های سني مختلف كودكان و ارایه مشاوره تغذیه ای به خانواده بيمار  -

طرات حين مسموميت ها، سوختگي، سقوط از ارتفاع، خفگي و كاهش خ) كسب توانایي ارایه مشاوره جهت پيشگيری از حوادث  -

 ...(رانندگي و

 استفاده صحيح از ابزارها و پروتكل های غربالگری به منظور حفظ سالمت كودكان در جامعه  -

توانایي ارایه مشاوره به خانواده نوزاد در مورد تغذیه با شير مادر ، الگوهای طبيعي خواب و بيداری، دفع ادرار و مدفوع، تست های  -

 های غذایي و ویتاميني و انجام مشاوره در مورد ختنه در پسران  غربالگری و واكسيناسيون و مكمل

 توانایي رسم شجره نامه در هنگام مواجهه با یك بيماری احتمالي ژنتيكي در یك خانواده  -

 كسب توانایي جمع آوری و تلفيق شواهد كسب شده در راستای اتخاذ تصميمات تشخيصي و درماني  -

 كایت های شایع كودكان و ارایه برنامه های تشخيصي هر شكایت توانایي طرح تشخيص های افتراقي ش -

كسب توانایي پيگيری بيماری های مزمن شایع كودكان با در نظر گرفتن عوارض بيماری و تاثير آن بر روی رشد، نمو و عملكرد  -

 عاطفي، اجتماعي و اقتصادی خانواده 

 سن كودك نشان دادن توانایي محاسبه دوز صحيح دارو بر اساس وزن و  -

 كسب توانایي نوشتن نسخه برای داروهای شایع از قبيل آنتي بيوتيك ها و داروهای ضد تب  -

 كسب توانایي آموزش نحوه مصرف دارو به بيمار و خانواده و ارزیابي ميزان همكاری خانواده در این زمينه  -

 ليني نشان دادن توانایي ارزیابي شدت هيدراتاسيون بر اساس شرح حال و معاینه با -

 توانایي انجام مایع درماني خوراكي و ارایه مشاوره به خانواده در این زمينه  -



 كسب توانایي محاسبه و نوشتن دستور دارویي در بيمار بستری به علت دهيدراتاسيون و نحوه ارزیابي كفایت درمان  -

 كسب مهارت در كاربرد اصول مانا در برخورد با بيماری های شایع كودكان  -

 (  .…,CPRشامل )دن توانایي برخورد و انجام اقدامات اوليه در اورژانس های شایع طب كودكان و نوزادان نشان دا -

 تشخيصي و درماني در طب كودكان   (PROCEDURE)كسب توانایي انجام مهارت های عملي  -

 در حیطه نگرش  -ج

 

 خانواده وی  فراگيری درك و توانایي اعمال ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بيمار و -

 فراگيری درك و توانایي اعمال اهميت مراقبت های بهداشتي مقرون به صرفه و با كيفيت در راستای ارایه خدمات بهداشتي  -

 فراگيری درك و توانایي اعمال اهميت سه محور پزشك، تمایالت بيمار و شواهد علمي موجود در تصميم گيری های باليني  -

 تيم درماني و درك نقش سایر اعضا تيم درماني   "مدیر "فراگيری درك و توانایي اعمال نقش پزشك به عنوان هماهنگ كننده  -

 فراگيری درك و توانایي اعمال رفتار حرفه ای مناسب  -

 

 ...............................کارورزی رد بخش/جدول زمانبندی اراهئ کارآموزی  
 ........ماه

 .....سال

 مكان روز ردیف
 ساعت

8-7 

 ساعت

9-8 

 ساعت

01-9 

 ساعت

01-01 

 ساعت

01-01 
 كالس تئوری راند استاد یا درمانگاه گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  شنبه 1

 كالس تئوری Skill lab گزارش صبحگاهي انویزیت بيمار معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  یكشنبه 2

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری شهریور 11بيمارستان دوشنبه 3

 وریكالس تئ راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  سه شنبه 4

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری شهریور 11بيمارستان چهارشنبه 5

كنفرانس مشترك  ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  پنجشنبه 6

 با رادیولوژی

ژورنال كالب و 

 كنفرانس دانشجویان

 ئوریكالس ت

 - - - - - - جمعه 1

 كالس تئوری راند استاد یا درمانگاه گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  شنبه 8

 كالس تئوری Skill lab گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  یكشنبه 9

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری شهریور 11بيمارستان دوشنبه 19

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  سه شنبه 11

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران نه و تكميل برگه سير بيماریمعای شهریور 11بيمارستان چهارشنبه 12

ژورنال كالب و  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  پنجشنبه 13

 كنفرانس دانشجویان

 كالس تئوری

 - - - - - - جمعه 14

 كالس تئوری راند استاد یا درمانگاه گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری نبهم 22بيمارستان  شنبه 15

 كالس تئوری Skill lab گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  یكشنبه 16

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران ر بيماریمعاینه و تكميل برگه سي شهریور 11بيمارستان دوشنبه 11

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  سه شنبه 18



 كالس تئوری راند استاد  بحگاهيگزارش ص ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری شهریور 11بيمارستان چهارشنبه 19

كنفرانس مشترك  ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  پنجشنبه 29

 با رادیولوژی

ژورنال كالب و 

 كنفرانس دانشجویان

 كالس تئوری

 - - - - - - جمعه 21

 كالس تئوری راند استاد یا درمانگاه گزارش صبحگاهي زیت بيمارانوی معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  شنبه 22

 كالس تئوری Skill lab گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  یكشنبه 23

 كالس تئوری راند استاد  يگزارش صبحگاه ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری شهریور 11بيمارستان دوشنبه 24

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  سه شنبه 25

 كالس تئوری راند استاد  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری شهریور 11بيمارستان چهارشنبه 26

ژورنال كالب و  گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  نجشنبهپ 21

 كنفرانس دانشجویان

 كالس تئوری

 - - - - - - جمعه 28

 كالس تئوری راند استاد یا درمانگاه گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  شنبه 29

 كالس تئوری Skill lab گزارش صبحگاهي ویزیت بيماران معاینه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 22بيمارستان  یكشنبه 39

ت  آن هب رد صورتي هک مطالعه همه کتا-عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل ااشتنر، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد این ردس) منابع اصلي ردس ب یا  همه مجلدا

 (عنوان منبع ضروری نباشد

 :منابع اصلي  -الف -7

 :شامل منابع آزمون پيش كارورزی مي باشد 
1. Behrman Richard E. et al. nelson essential of pediatrics . 5

th
 edition. W.B. saunders,  

 مبحث واكسيناسيون بر اساس دفترچه واكسيناسيون  .2

 

    :مطالعه بيشتر منابع براي  -ب
1. Rudolph’s fundamentals of pediatrics, 2002 

 مراقبت از كودك سالم دستورالعمل كشوری  .2

 دستورالعمل كشوری تغذیه با شيرمادر و تغذیه تكميلي  .3

 مانا دستورالعمل كشوری  .4

 مباحث ارائه شده توسط اساتيد .5

 روش تدریس
 Bed side teaching 

 Ambulatory teaching 

 Skill lab 

كاانت آموزشي   ام
 دیتا پروژكتور و كامپيوتر 



 وایت برد 

  كالس درس 

 پاورپوینت 

 تخته 

 -نحوه ارزشیابي دانشجو و ربم مربوط هب ره ارزشیابي: 

          پایان دوره(  ب                                                                    دوره رد طول(  الف

 ساعت خیاتر نمره روش آزمون

ارزشیابي نظری جهت ردس 

 (میان رتم )تئوری 

  میان رتم  نمره% 05

ارزشیابي نظری جهت ردس 

 (پایان رتم )تئوری 

  پایان رتم  نمره% 05

  پایان رتم  نمره کلي 72 امتحان سميولوژی

  پایان رتم  نمره کلي 8 اراهئ دفترهچ فعاليت کارآموزان

 (گروه تعیین مي گردد توسط: )مقررات و ااظتنرات از دانشجو

 :ره دانشجو طي دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشي  هب شرح  زری است
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمي 

  رعایت ظاهر و پوشش حرفه ای 

 در بخش و كالس های درسي حضور منظم و فعال 

  و مسئوليت پذیریانجام وظایف محوله با احساس دلسوزی 

 حمایت از حقوق بيماران 

  متقابل با بيماران و پرسنل پزشكيایجاد اعتماد و احترام 

 پویایي الزم در جهت پيشبرد اهداف آموزشي 

  و سایر بخش های بيمارستانيایجاد ارتباط مناسب با اساتيد گروه 

 پرهيز از هرگونه برخورد فيزیكي با همكاران و دوستان در محيط بيمارستاني 


