
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 دااگشنه آزاد اسالمي مشهد 

 مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي 

 شهريور 71ب همن و 22 مركز آموزشي ردمانيزپشكي دادکشنه 
 واحد 21/زیوركار :(كارورزی/كارآموزی)و نوع واحد تعداد واحد كودكان :گروه نام

 عملي

 روز 09 :طول مدت دوره مراقبت های ويژه نوزادانكودكان و  :نام بخش

 :زمان ارائه دوره دكتر فاطمه اميد :نام مسئول برنامه

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

 :دوره ف کليا هدا
اف آموزشی مشخص شده وزارتی برای دوره پزشکی افزایش و تقویت دانش در مورد بیماری های کودکان در سطح اهد -1

 عمومی

ایجاد مهارت در مورد مدیریت مسائل شایع و مهم بیماریهای کودکان و ایجاد آمادگی برای کاربرد این مهارت ها در آینده  -2

 عنوان پزشک عمومی و یا متخصص غیر کودکانبه کاری 

 نایجاد نگرشی حرفه ای نسبت به مشکالت بهداشتی در کودکا -3

 عضویت در تیم درمانی و ارائه مراقبت مستقیم و تحت نظارت به بیماران -4

 آشنایی بیشتر بارشته کودکان  -5

 -ف اختصاصي  :اهدا

 :در حيطه دانش  -الف
 نشان دادن درك پاتوفیزیولوژی مشکالت شایع طب اطفال  -1

 ن از تولد تا بلوغ کسب دانش پایه در رشد و نمو فیزیکی و روانی طبیعی کودکان و کاربرد بالینی آ -2

 شناخت روندهای رشد و نمو فیزیکی و روانی غیر طبیعی از زمان تولد تا بلوغ  -3

 شناخت رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی در گروه های سنی مختلف کودکان و خانواده آنها  -4

 شناخت راهکارهای مراقبت های کودك سالم و پایش رشد و نمو کودکان  -5

بالیني طرح دوره  



 ر انتقال از دوره جنینی به نوزادی پس از تولد شناخت تغییرات فیزیولوژیک د -6

 شناخت تشخیص های افتراقی و عوارض مشکالت شایع دوران نوزادی  -7

 ...(چندقلویی، نارسی و)شناخت مشکالت نوزادان حاصل از حاملگی های پر خطر  -8

 شناخت اصول ژنتیک بالینی و نشانه شناسی سندرم های کروموزومی  -9

 مادر و عوامل تراتوژن بر روی سالمت جنین و نوزاد  شناخت تاثیرات بیماری های -11

 شناخت مراقبت های تغذیه ای شامل شیرمادر ، تغذیه تکمیلی، تغذیه مدرسه و تغذیه در دوران جنینی  -11

 شناخت عالیم و نشانه های کمبود های تغذیه ای شایع در شیرخواران و کودکان  -12

 (نوزادان نارس -بیماری های مزمن و متابولیک)یژه شناخت نحوه تغذیه کودکان با نیازهای تغذیه ای و -13

 شناخت فاکتورهای تغذیه ای ایجاد کننده چاقی یا کم وزنی مرضی در کودکان  -14

 شناخت برنامه واکسیناسیون کشوری و آشنایی با موارد مصرف و منع مصرف واکسن ها  -15

 سنین با توجه به معیارهای کشوری شناخت برنامه های غربالگری و پایش بیماری ها در بدو تولد و در سایر  -16

 ...(تروما، مسمومیت، سوختگی و )نشان دادن دانش راهکارهای ارتقا سالمت در زمینه پیشگیری از حوادث  -17

 نشان دادن اصول کنترل و پیشگیری از گسترش بیماری های عفونی در بیماران و مراقبان بهداشتی  -18

 و بیماری کودکان شناخت تاثیرات خانواده و جامعه بر روی سالمت  -19

 (مانا)شناخت مفاد ذکر شده در دستورالعمل کشوری مراقبت های ادغام یافته ناخوشی های اطفال  -21

 شناخت تغییرات فیزیولوژیک و رفتاری ایجاد شده در دوران بلوغ  -21

 شناخت رفتارهای پرخطر فردی و اجتماعی دوران نوجوانی  -22

 های افتراقی  شناخت شکایات شایع در طب کودکان و بیان تشخیص -23

 شناخت یافته های بالینی شایع در طب کودکان و بیان تشخیص های افتراقی  -24

 شناخت یافته های آزمایشگاهی و پاراکلینیک شایع در طب کودکان و بیان تشخیص های افتراقی  -25

 شناخت بیماری های مزمن شایع در طب کودکان  -26



 شناخت اورژانس های شایع و مهم در طب کودکان  -27

 ریوی در کودکان  -دن دانش در زمینه اصول احیا قلبینشان دا -28

 شناخت فیزیوپاتولوژی بالینی تنظیم مایعات بدن و الکترولیت ها در طب کودکان  -29

 شناخت انواع ترکیبات و مایعات درمانی موجود در بازار دارویی کشور و محتویات آنها  -31

اسهال و استفراغ، نارسایی قلبی ) مایع درمانی اختصاصی  شناخت نوع و نحوه تجویز مایعات در شرایط مرضی خاص نیازمند -31

 ....(، ADHو کلیوی، ترشح نامناسب 

 شناخت اصول کاربرد منطقی داروها در بیماری های شایع طب کودکان  -32

 شناخت موارد و نحوه مصرف داروها در بیماران سرپایی، بستری و اورژانس -33

 ر دوران شیردهی توسط مادر د( موارد مصرف و منع مصرف)شناخت مصرف داروها  -34

 شناخت موارد ارجاع و نحوه ارجاع به سطوح باالتر درمانی در مشکالت شایع کودکان  -35

 شناخت یافته های موجود در شرح حال و معاینه بالینی نشانگر کودك آزاری  -36

 ...( کودك آزاری، سقط درمانی و ) شناخت قوانین حقوقی مرتبط با طب کودکان  -37

  : در حيطه مهارت - ب
 توانایی معاینه بالینی نوزاد، شیرخوار،کودك و نوجوان  -1

 ایجاد توانایی برقراری ارتباط با کودکان و نوجوانان و خانواده آنها در کسب اطالعات صحیح و ضروری بالینی  -2

آزمایشات، شرح حال، شرح سیر بیماری، درخواست ) توانایی ثبت شواهد و یافته های بالینی و سیر بیماری در پرونده بیمار  -3

 ....(نوشتن مشاوره، خالصه پرونده و

 ، و تفسیر نتایج بر اساس منحنی های استاندارد رشد BMIتوانایی اندازه گیری معیارهای رشد شامل قد، وزن، دور سر،  -4

 (..…,DENVER)در جوانب مختل با استفاده از ابزار های موجود  (DEVELOPMENT)کسب توانایی نحوه تکامل  -5

 یه مشاوره به بیمار و خانواده وی در رابطه با رفتارها و عادات غیر طبیعی و زیان آور توانایی ارا -6

 توانایی برقراری ارتباط با سایر اعضای تیم درمانی -7



 توانایی شرح حال تغذیه ای در گروه های سنی مختلف کودکان -8

 توانایی تعیین کفایت تغذیه ای در رژیم غذایی شیرخوار  -9

 (تغذیه تکمیلی و مواد کمک تغذیه ای)تغذیه ای به خانواده بیمار  توانایی ارایه مشاوره -11

 توانایی ارایه مشاوره در جلوگیری از رفتارهای پرخطر در دوره نوجوانی و بلوغ  -11

مسمومیت ها، سوختگی، سقوط از ارتفاع، خفگی و کاهش خطرات حین ) توانایی ارایه مشاوره جهت پیشگیری از حوادث  -12

 ...(رانندگی و

 اده صحیح از ابزارها و پروتکل های غربالگری به منظور حفظ سالمت کودکان در جامعه استف -13

توانایی ارایه مشاوره به خانواده نوزاد در مورد تغذیه با شیر مادر ، الگوهای طبیعی خواب و بیداری، دفع ادرار و مدفوع، تست  -14

 ام ختنه در پسرانهای غربالگری و واکسیناسیون و مکمل های غذایی و ویتامینی و انج

 توانایی رسم شجره نامه در هنگام مواجهه با یک بیماری احتمالی ژنتیکی در یک خانواده  -15

 توانایی جمع آوری و تلفیق شواهد کسب شده در راستای اتخاذ تصمیمات تشخیصی و درمانی  -16

 هر شکایت توانایی طرح تشخیص های افتراقی شکایت های شایع کودکان و ارایه برنامه های تشخیصی  -17

 توانایی طرح تشخیص های افتراقی یافته های بالینی شایع کودکان و ارایه برنامه های تشخیصی هر شکایت  -18

 توانایی تفسیر یافته های آزمایشگاهی رایج در طب کودکان  -19

شد، نمو و ایجاد توانایی پیگیری بیماری های مزمن شایع کودکان با در نظر گرفتن عوارض بیماری و تاثیر آن بر روی ر -21

 عملکرد عاطفی، اجتماعی و اقتصادی خانواده 

 توانایی محاسبه دوز صحیح دارو بر اساس وزن و سن کودك  -21

 توانایی نوشتن نسخه برای داروهای شایع از قبیل آنتی بیوتیک ها و داروهای ضد تب  -22

 ی خانواده در این زمینه ایجاد  توانایی آموزش نحوه مصرف دارو به بیمار و خانواده و ارزیابی میزان همکار -23

 توانایی ارزیابی شدت هیدراتاسیون بر اساس شرح حال و معاینه بالینی  -24

 توانایی انجام مایع درمانی خوراکی و ارایه مشاوره به خانواده در این زمینه  -25

 مان توانایی محاسبه و نوشتن دستور دارویی در بیمار بستری به علت دهیدراتاسیون و نحوه ارزیابی کفایت در -26

 کسب مهارت در کاربرد اصول مانا در برخورد با بیماری های شایع کودکان  -27

 (  .…,CPRشامل )توانایی برخورد و انجام اقدامات اولیه در اورژانس های شایع طب کودکان و نوزادان  -28

 تشخیصی و درمانی در طب کودکان  (PROCEDURE)کسب توانایی انجام مهارت های عملی 



 :در حيطه نگرش  -ج
ایجاد مهارت های ارتباطی که در جهت تسهیل برقراری تعامل بالینی با کودکان، نوجوانان و خانواده آنها و اطمینان از کسب  -1

 اطالعات ضروری و صحیح 

 پذیرش ارزش های فردی، اعتقادات و حقوق بیمار و خانواده وی  -2

 درك اهمیت مراقبت های بهداشتی مقرون به صرفه و با کیفیت در راستای ارایه خدمات بهداشتی  -3

 درك اهمیت سه محور پزشک، تمایالت بیمار و شواهد علمی موجود در تصمیم گیری های بالینی  -4

 درمانی تیم درمانی و درك نقش سایر اعضا تیم  "مدیر "توانایی توضیح نقش پزشک به عنوان هماهنگ کننده  -5

 اعمال رفتار حرفه ای مناسب  -6

 

 ...............................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 
2 

 شنبه

 يزيت بيمارانو معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

1 
 يكشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

 -Skill lab گزارش صبحگاهي
 درمانگاه

كالس 

 تراپوتيك

3 
 دوشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری هريورش 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

4 
 سه شنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -نگاهدرما

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

5 
 چهارشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری شهريور 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

كنفرانس مشترك  ويزيت بيماران اریمعاينه و تكميل برگه سير بيم بهمن 11بيمارستان  پنجشنبه 6

 با راديولوژی

ژورنال كالب و 

 كنفرانس دانشجويان

 كالس تئوری

 - - - - - - جمعه 1

8 
 شنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 راپوتيكت

0 
 يكشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

 -Skill lab گزارش صبحگاهي

 درمانگاه
كالس 

 تراپوتيك



29 
 دوشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری شهريور 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

يا  راند استاد گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

22 
 سه شنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

21 
 چهارشنبه

ويزيت بيماران  گه سير بيماریمعاينه و تكميل بر شهريور 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

ژورنال كالب و  گزارش صبحگاهي ويزيت بيماران معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان  پنجشنبه 23

 كنفرانس دانشجويان

 كالس تئوری

 - - - - - - جمعه 24

25 
 شنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

26 
 يكشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

 -Skill lab زارش صبحگاهيگ

 درمانگاه
كالس 

 تراپوتيك

21 
 دوشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری شهريور 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

28 
 سه شنبه

ويزيت بيماران  سير بيماری معاينه و تكميل برگه بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

20 
 چهارشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری شهريور 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 دهخالصه پرون

كالس 

 تراپوتيك

كنفرانس مشترك  ويزيت بيماران معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان  پنجشنبه 19

 با راديولوژی

ژورنال كالب و 

 كنفرانس دانشجويان

 كالس تئوری

 - - - - - - جمعه 12

11 
 شنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

نوشتن  و

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

13 
 يكشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

 -Skill lab گزارش صبحگاهي
 درمانگاه

كالس 

 تراپوتيك

14 
 دوشنبه

ويزيت بيماران  و تكميل برگه سير بيماری معاينه شهريور 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

15 
 سه شنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

 نوشتن -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

16 
 چهارشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری شهريور 21بيمارستان

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

ژورنال كالب و  گزارش صبحگاهي بيماران ويزيت معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان  پنجشنبه 11

 كنفرانس دانشجويان

 كالس تئوری

 - - - - - - جمعه 18



10 
 شنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11بيمارستان 

و نوشتن 

order 

راند استاد يا  گزارش صبحگاهي

نوشتن  -درمانگاه

 خالصه پرونده

كالس 

 تراپوتيك

39 
 يكشنبه

ويزيت بيماران  معاينه و تكميل برگه سير بيماری بهمن 11يمارستان ب

و نوشتن 

order 

 -Skill lab گزارش صبحگاهي

 درمانگاه
كالس 

 تراپوتيك

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

 

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

 مراقبت از كودك سالم دستورالعمل كشوری  .1

 دستورالعمل كشوری تغذيه با شيرمادر و تغذيه تكميلي  .3

 مانا دستورالعمل كشوری  .4

 ارائه شده توسط اساتيد تراپوتيك های .5

 روش تدریس
 Bed side teaching 

 Ambulatory teaching 

 Skill lab 

 Case base discussion 

 كنفرانس و سخنراني 

كاانت آموزشي   ام
 ديتا پروژكتور و كامپيوتر 

 وايت برد 

  كالس درس 

 پاورپوينت 

 تخته 

 -نحوه ارزشیابي دانشجو و ربم مربوط هب ره ارزشیابي: 



          پایان دوره(  ب                                                                    دوره رد طول(  الف

 ساعت اترخی نمره روش آزمون

عملي شامل یك ارزشیابي 

 رد پایان دوره OSCEامتحان 

  پایان دوره نمره 72

  پایان دوره نمره 8 اراهئ دفترهچ فعاليت کارورزان

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

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

 حضور منظم و فعال در كشيك ها، جلسات گزارش صبحگاهي، راندها و ويزيت ها 

 ت ظاهر و پوشش حرفه ای و همراه داشتن ملزومات شامل گوشي پزشكي، آبسالنگ، چراغ قوه و ساعترعاي 

 ارائه كنفرانس و ژورنال كالب 

 انجام وظايف محوله با احساس مسئوليت و با دلسوزی 

 و پرسنل پزشكي ايجاد اعتماد و احترام متقابل با بيماران 

  ايجاد ارتباط مناسب با اساتيد گروه 

 فيزيكي با همكاران ، دوستان و بيماران در محيط بيمارستاني پرهيز از هرگونه برخورد 


