
 1 

 بنام خدا 

 

 

 دانشكده پزشكي 

دفتر توسعه آموزش پزشكي 
 

   – بیماری های کودکان کارآموزی -  مقدمات بیماری های کودکان" فرم  طرح دروس

 پزشکی عمومی  "2و1بیماری های کودکان
 مقدمه 

های  ، شناسنامه دروس شامل قسمت 1396در برنامه ملی آموزش پزشکی عمومی مصوب سال  

به طور پیش  یا عملی(، اشد:  ب فرض می زیر  )نظری  نوع درس  نیازها،  ارائه درس، پیش    مرحله 

توضیحات ضروری.  اهداف کلی، شرح درس، محتوای ضروری،  آموزشی،  برای    ساعت  بنابراین 

 باشد. می تدوین این موارد، متن شناسنامه درس در برنامه ملی به راحتی قابل استفاده  

 پزشکی  درسی  برنامه  کمیته  نظر  زیر  س کامل طرح در   براساس برنامه ملی در ادامه، الزم است  

 های روش  و  راهبردها  موارد مذکور،    بر  عالوه  کامل  شود. در طرح درس  یم ظ ن ت  دانشگاه  هر  عمومی 

  نیز  درس  ارائه  به  مربوط  سایر مقررات  و  درس، منابع  دانشجو،  ارزشیابی  نحوه  یادگیری، یاددهی 

 .شوند معرفی  و  تعیین  ضروری است 

 مشترك  کمیته  عهده  بر  جامع  های  آزمون  مرجع  منابع  سازی  روزآمد  و  تعیین  ملی در برنامه  ضمنا، 

 آموزش  شورای  دبیرخانه  .است  عمومی  پزشکی  دکترای  دوره  سراسری  های  آزمون  منابع  تعیین 

 بعد  سال  آزمونهای  برای  را  روزآمد  منابع  تحصیلی  سال  هر  آغاز  در  است  مکلف  عمومی  پزشکی 

  .نماید  اعالم  مناسب  روشهای  سایر  و  ها دانشگاه  با  مکاتبه   ه، دبیرخان  سایت )  مناسب  نحو  به 

 های آزمون  برای  شده  تعیین  منابع  بر  عالوه  توانند  می  دروس  ارائه  ول ئ مس  آموزشی  وههای ر گ

 را  دیگری  منابع  ، دانشگاه  عمومی  پزشکی  درسی  برنامه  کمیته  تایید  و  صالحدید  حسب  و  ، جامع 

 .نمایند تعیین  دوره  طول  در  دانشجویان  یادگیری  برای 

می  آموزشی  گروه  هر  اساس  به    را   خود   ت پیشنهادا تواند  براین  جدید  منابع  معرفی  مورد  در 

 دانشکده پزشکی ارائه کند. 
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 هایی که با استفاده از برنامه ملی تکمیل می شود.قسمت 

 192 کد درس 

 عملی -نظری  نوع درس زی بیماری های کودکانکارآمو نام درس

مدددددددددددددت   2و1و کارآموزی  بالینی ماتمقد  ارائه مرحله
 آموزش

سددددداعدت  سددددداعدت نظری و 
مددجدددازی   عددمددلددی  )بددحددد     و 

 ردی(مو 
پیش  - دکدان  مقدددمدات بدالینی کو زنیا پیش

 ود به دوره کارآموزییاز ورن
واحدد  9واحدد تئوری  1) واحدد 10 تعداد واحد 

 عملی(
 پیوست(  فهرست  اساس  بر  (بتواند  باید  دانشجو  درس،  این  یان پا  در  اهداف کلی

 :مهم  و  شایع  شکایات  و  عالئم  از  یک  هر  با  مواجهه  در ) الف 
 .کند  نابی  را  آن   فتعری   -1
براي   exam) physical  and taking  history  (focusedمعاینات فیزیکی الزم  -2

 دهد ا شرحرد به آن ر رویک 
  به  رسیدن  براي  ضروري  گامهاي  و  کند  مطرح  را  مهم  افتراقی  هاي  تشخیص  -3

 .پیشنهاد دهد را  بیمار  مشکل  مدیریت  و  تشخیص
  ارتباط  شایسته  نحو   به  سالمت  تیم  اعضاي  یر سا  و  کارکنان  بیماران،  مراجعان،  با  - 4

 رفتار   هاي  ویژگی  و  کند  برقرار
  نحو  به  خود   تعامالت  در  را  مناسب  اي   حرفه

 .دهد  نشان  مطلوب
فهرست  (از بیمار مبتال به عالئم و شکایات شایع و مهم مرتبط با این بخش  -5

 شرح حال بگیرد،  )پیوست
افتراقی مهم را مطرح کند و  معاینات فیزیکی الزم را انجام دهد، تشخیص هاي 

 مدیریت مشکلتشخیص و نحوه 
 .بیمار را پیشنهاد دهد

فهرست  (مشکالت بیماران مبتال به بیماریهاي شایع و مهم مرتبط با این بخش  -6
 را شناسایی کند،  )پیوست
  درمان،  پیشگیري،  اقدامات  مورد   در  ،میبو  گایدالینهاي  و  علمی  شواهد  براساس
 همراه  شیتوانبخ  و   ارجاع  پیگیري،

  در  و  نماید  پیشنهاد   و  استدالل  عمومی  پزشک  از  انتظار   مورد   حد  در  بیمار  آموزش  با
 اساس  بر  بیمار  مشکل  مدیریت

  ابطو ض   بقا ط م(  التراب  حو سط   نظر  زیر  بخش  يا هد اردنا تاس
 .ند ک  ارکتش م  )شخ ب
  اصول  رعایت  با  را  )پیوست   فهرست(  بخش  این  با  طتبمر   ضروري  پروسیجرهاي  -7

 .دهد  انجام  )بخش ضوابطمطابق   (  باالتر  سطوح  مناسب   نظارت  تحت   و  بیمار  ایمنی
 
 :مهم  و  شایع  بیماریهای  مورد  در  ) ب 
 .دهد  شرح  را  بیماريیاپیدمیولوژ  و  اتیولوژي،  تعریف،   1-
 .دهد  حتوضی  را  مهم  و  شایع  بیماریهاي  به  مبتال  بیماران  مشکالت  2-
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 .دهد  شرح  را  بیماري   تشخیص  روشهاي  3-
  بیمار  توانبخشی  و  درمان   بر  مشتمل  مختلف،  سطوح   در  پیشگیري  ات اقدام   مهمترین   4-
  عمومی  پزشک  از انتظار  مورد  حد  در  بومی  گایدالینهاي  و  علمی  شواهد  اساس  بر  را

 .دهد  توضیح
  آموخته   دانش  بیماریها،  این  با   طتبمر   بیماران  موارد   شرح  یا  سناریو  با  مواجهه  در  5-

 .د د ن ب  را ک  به   ی ن ا مدر   ای   صی ی خشت  ویکردهاير  هادشنیپ و  بالینی  استدالل   براي  را  شده
 
 حیطه  این بالینی  محیط  در آن مراعات  که مهمی  مسدددائل به نسدددبت   )ج

 .دنک توجه دارد ضرورت
بددالگفددت هدددکددل میتوان    وربط از دیدددگدداه  بیمدداری هددا  از این مرحلدده،تشددددددخیص  ینی و ف 

الل و نتیجه  و اسددتقکار بردن اندیشدده  نایی های الزم در به  وردن توات آشددگاهی و بدسدد آزمای
یری و درمانی  گیری سدریع به منظور برخورد منطقی و صحیح با بیمار و طراحی عملیات پیشگ

 می باشد..

 بالینی کودکان: - شرح درس 
  يا نگاهها مر د  نی، ی الب  ايه د ران  در   رو حض   طریق   از   ایدب  موز آرا ک  ی شزآمو  رخشچ  ین ا  در 

براي   .ص شده دست یابدفردي و گروهی به اهداف مشخ  تکالیف  نجام ا  و  یشزآمو
 .برگزار شود  تامین دانش نظري کالسهاي آموزش نظري مورد نیاز

 مقدماتی کودکان: -
  مهارتهاي  یادگیري  مرکز  درس،  کالس  در   حضور  طریق  از  باید  درس، دانشجو  این  در

  Lab.یابد  دست  مشخص   اهداف  به  گروهی  و  يفرد   تکالیف  انجام  و  آموزشی،  بالینی
Skill،   کارگاه 

اختصاص   discussion)  (caseجلسه از درس باید به بح  موردي    کیحداقل  
  دانش   کارگیري   به  بیمار،  یک  حال  شرح  بررسی   داده شود تا دانشجویان ضمن

  ای  تشخیص   به  رسیدن  و  وي  مشکالت  تحلیل  براي  را  درس   این  در  شده  آموخته
   ندنک   تمرین  هدش  مطرح  نییلاب  يا ه   سشرپ  به  خ ساپ
. 

فعالیت های  
 آموزشی 

 
 
 

  و   فردي  مطالعه  نظري،  آموزش  از  متوازنی  ترکیب  باید  درس  این  یادگیري  فعالیتهاي
 .شود یم  شامل  را  یادگیري  تکالیف  سایر  انجام   و  بیماري،  موارد   بررسی  گروهی،   بح  
  از   اعم(  فعالیت  هر   براي  ازنی  مورد   هاي  عرصه  و  فعالیتها  نیا   ترکیب  و  بندي  زمان

  ي ا راهنم  رد  ،ی لینا ب  يا ه  عرصه  و  ، Lab  Skill نیی لاب  مهارتهاي  یادگیري  مرکز   درس،  کالس
  عرصه  و  ، Lab  Skill  نیی لاب  مهارتهاي  ي ا هد را د نا تسا  با  گ نها م ه  Guide  Study  یريگدا ی
  شده   اعالم  ي ا هد را د نا تسا  با  گ نها م ه  Guide Study  یريگ دا ی  يا راهنم  رد  ،ی لینا ب  يا ه
  تعیین   شکیز پ  دانشکده  هر  توسط  عمومی  پزشکی   آموزش  شوراي  دبیرخانه  سوي  از
 می کنند.  ردیده شرکتگ
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 . است ضمیمه گردیده الف توضیحات  پیوست
 

 گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی کودك  محتوای درس 

 رشد   منحنیهاي   از   استفاده   نحوه   و  کودکان   در   غیرطبیعی   و  طبیعی   رشد   بررسی 

  هب  توجه  با  کودکان  در  نمو  ارزیابی   ابزارهاي   و  غیرطبیعی  و  یعیب ط  تکامل  بررسی
 child  early  و   سالم  کودك  کشوري  برنامه 

development 
  دوران  در  داروها   مصرف  و  مادر  بیماريهاي  شیرده،  مادر  مشاوره  مادر،  شیر  با  تغذیه

 شیردهی

  به  توجه  با  )مشاوره  ارزیابی،(  بلوغ  تازمان  ششماهگی  از  مختلف  دوران   در  تغذیه
 child  early  و   سالم  کودك  کشوري  برنامه

development 
  کودك  کشوري  برنامه  به  توجه  با  نوجوانی  و  کودکی  دوران  در  شایع  تغذیهاي  مشکالت

 )ریزمغذيها   کمبود   و  چاقی  ،(FTT  سالم
  سوختگی،  مسمومیت،  حوادث،  از  پیشگیري  زمینه  در  کودکان  سالمت  ارتقا

 به   توجه  با   پزشک  نقش  -واگیر  غیر  و   واگیر  بیماريهاي

 برنامه کشوري کودك سالم 

 واکسیناسیون 

    مانا  کشوري  برنامه  به  توجه   با   بدحال  کودك   ابیزیار 

 زایمان   اتاق  اولیه  مراقبتهاي  و  ترم  سالم  نوزاد   معاینه

 نوزادان   در  سیانوز  و  آپنه  تنفسی،  دیسترس
 نوزادان   در  زردي

 تشنج و هیپوگلیسمی در نوزادان 

 کودکان   و  نوزادان  در  مانیر د   مایع  و  تغذیه

 تب در کودکان 

 در کودکان    درد  دل

    کودکان   در  ستفراغا  و  اسهال 

 کودکان یبوست در 
   کودکان   در  زردي

 کودکان  در  هپاتواسپلنومگالی
 حاد در کودکان فلج شل  

 در کودکان   لنفادنوپاتی
 کودکان   در  اوري  پلی 
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 نوزادان   در  عفونت  
   ودکاندستگاه تنفسی تحتانی در ک  عفونت
  و  تنفسی  دیسترس  به  مبتال   کودك  به  رویکرد   و  فوقانی  تنفسی  دستگاه  عفونت
 )خارجی  جسم  و  اپیگلوتیت  کروپ،(  هوایی  راه   انسداد 
 )نشانهها   و  عالئم  پاتوفیزیولوژي، (  کودکان  در  مغزي  عفونت

 کودکان   در  سردرد 

   در کودکان  تشنج 

  کودك (  کودکان   در   شایع   عضالنی   عصبی   بیماريهاي   تشخیص   و  نشانهها   و  بالینی   عالئم 
 )شل 

 انعقادي در کودکان   اختالالت

 کان کود در   آنمی

   غیرطبیعی  و  طبیعی  بلوغ  نشانههاي  و  طبیعی  بلوغ

 نوزادان   و  کودکان  در  ریکتز  و  هیپوکلسمی
 self-reading)  بهصورت(  کودکان  در  ادراري  عفونت

 کودکان  در  نفروتیک  سندرم  و  گلومرولونفریت
 کودکان   در   کلیه   نارسایی   و   اولیگوري

  آسم

 سرم   بیماري  و   اتوپیک   درماتیت  و  آنافیالکسی  آنژیوادم،  کهیر،

     بروسلوز  -سالمونلوز

   کزازو دیفتري  سیاهسرفه،

 روده   انگلی  بیماريهاي   
   سپتیک   آرتریت   و  استئومیلیت

 )آبلهمرغان   روزئوال،  مخملک،   سرخجه، (  بثوري  ویروسی  شایع  بیماريهاي  
 ي وربث  غیر  ویروسی  شایع   بیماريهاي 

 هیپرتیروئیدي در کودکان  /هیپوتیروئیدي  .

    در کودکان   سل

 )ماالریا   و  آزار   کاال(  شایع  انگلی   بیماريهاي 
 )هنوخ  کاوازاکی،(  کودکان  در   شایع  هاي   واسکولیت

 DKA دیابت قندي و

 با بیماريهاي مادرزادي قلبی شایع و مهم  آشنایی

 کودکان   در   باال  فشارخون 

 کودکان   در  قلب   نارسایی
   مزمن  اسهال

   MR) شامل(شایع ژنتیکی   سندرمهاي 
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  ارثی  متابولیک   بیماريهاي  شایع  عالئم
 بیماريهاي شایع پوستی در کودکان 

  توضیحات  
 ضروری 

  و  2)و(1  کارآموزي  دوران در  واحد  5  عمومی،  پزشکی  دوره  اطفال  مبح   تئوري واحد  6  کل از  *
  Must)  (know  یادگیري ايرتهضرو   قالب  در  بالینی  مقدمات  دوره  در)ساعت  17  دلمعا(واحد1

 شود  ارائه
تهیه    ویژه ای برای کارآموزان  ت های آموزشییفعالفوق تخصصی   هربخشدر 

 است.دیده ضمیمه گر  است که بپیوستشده 
 
 

 یوست موجود در برنامه ملی( پ)  الب رئوس مط

 
 روه آموزشی متولی دورهگ

 شهید بهشتیپزشکی گروه کودکان دانشگاه علوم 

 ول دورهؤمس 

  نددام و نددام خددانوادگ  
 ول  دورهؤاستاد  مس

 حسینی سینامیرح آقای دکترجناب 

 09128887347 شماره تماس:
 amir1981hosseini@gmail.com ایمیل:

 ،اسخگویی و هماهنگی های الزم بر عهده مسئول دوره خواهد بود. الزم استی دوره، پجرای اضیح: مسئولیت کلوت
 گاه علوم پزشکی شهید بهشتی باشد.عضو هیئت علمی دانش  مسئول درس
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 دوره اساتید
استاد    گ  اد م خانو نام و نا 

 درس 
  میزان )درصد(  گروه آموزش  

 مشارکت 
 اوین درس عن 

  -دکتر فرح بخش

 - دکتر طباطبایی 

 -صدر رکتد

 دکتر خان بابایی 

 درصد 25 ریه 

معاینه دستگاه تنفسی 
ارزیابی سیستم تنفسی و   

برخورد با کودک دچار  
  دیسترس تنفسی

اورژانس  -سرفه -)سمیولوژی(
 Foreign bodyهای ریه )  

aspiration اد راه  و  انسد
عفونت های  - وایی فوقانی(ه

تنفسی تحتانی )تاکید بر  
- پنومونی -برونشیت
 یس( پرتوز 

 

 - کاظمیاندکتر 

 - نوری پور دکتر 

  -دکتر سعیدی

 -فالحی تردک

 زادهدکتر علی

رس معاینه نوزاد سالم ترم و نا درصد 20 نوزادان 

اتددداق   اولیددده  هدددای  مراقبدددت   ،

)سددددددمدیدولدوژی( زردی   -زایدمدددان 

نددوزادان    -نددوزادان بدددا  بددرخددورد 

س  سددتر ،دیNECبدحال )شددامل 

تنفسددی ،تشددنج و عوامل آن ، 

 ز(آپنه و سیانو 

   -دکتر محکم
 رانیدکتر دلی

 - باییدکتر طباط -

 - اردکتر اسفندی

 دکتر میرزایی

آنالیز   -سمیولوژی نفرولوژی درصد 20 نفرولوژی 
،تفسیر گازهای خونی ،  ادرار

عفونت   -آب و الکترولیت
با فشارخون  برخورد - ادراری

 باال
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   -دکتر روزرخ

 - دکتر مهاجرزاده

  -دکتر غروبی

 - ادخالق نژدکتر 

 - عیلاسما دکتر حاج

 -دکتر صرافی

 سراج  یتر ابرهیمدک

رویکرد به شکم حاد در   د درص50 جراحی
جراحی های شایع   - کودکان

ای بر ان مناسب در کودکانو زم
کاف کام  نها )شامل شجام آان

 ( UDTب، هرنی، و ل
 

 
 
   -لیاندکتر خلی

 دکتر وحیدشاهی 
 دکتر عالیی -

 

آشنایی با بیماریهای   درصد 33 قلب
مادرزادی قلبی شایع و  

مهم )شامل سمیولوژی و  
  - (EKGیافته های 

بیماریهای قلبی  
اختالالت   -روماتیسمی

 ریتم قلب 

 
  -دکتر ساکت

 -ریدکتر جعف

 -یکخواهکتر ند

 -دکتر ناصحی

 -دکتر جوادزاده

 -دکتر تقدیری

 -دکتر کریم زاده

 -دکتر احمدآبادی

 دکتر غفرانی

معاینه  سردرد، سرگیجه و  صددر 11.11 اعصاب
  -یولوژی(عصبی  )سم 

رویکرد به کودک مبتال به  
رویکرد به کودک    -تشنج

  -استروک  -فلجیمبتال به 
ارزیابی تکامل کودک  

)آشنایی با الگوهای تکامل  
یرطبیعی با  طبیعی و غ
   ابزارها( استفاده از
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 -دکتر حسینی
 - کتر سیارید 
 - تر ایمان زادهکد 

 -دکتر دارا
 دکتر خاتمی 

 

نه و  ی و معایسمیولوژ درصد20 گوارش
ای کبدی  یر تست هتفس

  -مدفوع  و آزمایش
رویکرد به کودک مبتال به  
بلع مواد سوزاننده و جسم  

رویکرد  به  -خارجی 
ک مبتال به دل درد و  کود 
رویکرد به کودک   -ستیبو

مبتال به کلستاز/ هپاتیت  
به کودک   رویکرد  -و زردی

مبتال به استفراغ و  
رویکرد   -رفالکس گوارشی

ه به  مبتال ب به کودک
 و مزمن( ال )حاد اسه

- یموئیحیمی لدکتر ر 
 - دکتر رجب نژاد 
 -دکتر اصفهانیان
 -هیدکتر سلطان تو 

 - دکتر صادقی
 میدکتر سلی

اورژانس های شایع  شناخت درصد16.66 اورژانس
طب کودکان ) حوادث  

د به رویکر  - محیطی و تروما(
هایپوولمیک،   شوک )شوک

توزیعی)سپتیک و  
آنافیالکسی( ، انسدادی و  

رویکرد مبتال  - وژنیک (کاردی
  -رییا وشه اختالل سطح ه ب

مسمومیت های شایع  
رویکرد کودک مبتال  -کودکان

   به بی قراری

 -دکتر ملک
 - ظریدکتر ن
 - مسیاندکتر ش

 - دکتر علوی
 -عشقیدکتر 

و  هدددمددداتدددولدددوژی 

 ژیآنکولو

و سمیولوژی   CBCتفسیر   درصد16.66
  - بیماری های خونی

 -آنمی رویکرد به
اختالالت انعقادی و  

 -خونیرده های فرآو 
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شایع در   بدخیمی های دکتر ممتازمنش 
 ارگانومگالی  ودکان وک

 

   -دکتر منصوری
  -اسالمیدکتر 

 -دکتر چاوش زاده
 - یدکتر بابای 

 دکتر شرفیانی

رینیددت   و  آسددددددم 

 آلرژیک

  - کآسم و رینیت آلرژی درصد33
به اختالالت  رویکرد 

حساسیتی پوست )کهیر،  
serum sickness   ،
ت  آنژیوادم،درماتی 

آتوپیک، آلرژی غذایی و  
به کودک   رویکرد  -دارویی(

 ه نقص ایمنیمشکوک ب
 

   -دکتر یگانه
   -دکتر شیاری

 - دیدکتر جوا
 دکتر رحمانی 

معاینات روماتولوژی و   درصد25 ژیوروماتول
 -ارتوپدی لنگش )سمیولوژی( 

اسکولیت های شایع  و
  - ن )کاوازاکی و هنوخ(کودکا

رویکرد به کودک مبتال به درد 
  -ورم استخوان و مفصلو ت
JIA   
 

  -دکتر عالیی
   -دکتر صالح پور

   -کتر شکیباد 
  -دکتر صانعی فرد 
 ژاد دکتر مصلی ن

ایی با برنامه ملی  آشن درصد 20 غدد و متابولیسم 
غربالگری اختالالت  

متابولیک در کودکان و  
 -فسیر آنها )سمیولوژی(ت

کمبود   - DKAدیابت و 
) تشخیص و   Dویتامین 

ویکرد به  ر  - درمان آن(
کودک مبتال به کوتاهی 

رد به بلوغ و  رویک -قد 
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 -الالت آن در کودکاناخت
 اختالالت تیروئیدی 

 

  -کتر فهیم زاد د 
 - اطباییدکتر رفیعی طب 

 -میندکتر آر 
 -دکتر کریمی

 دکتر منصور قناعی 
 

 عفونی

 

( تب و  FWLSو   FUOتب ) صد در 20
آرتریت سپتیک و   -راش 

عفونت   -ستئومیلیتا
تنفسی فوقانی )سینوزیت،  
فارنژیت،اوتیت، کروپ، اپی  

  -واکسیناسیون  -ت(گلو
و )مننژیت   CNSعفونت های  
رویکرد به  - سل - آنسفالیت(
 لنفادنوپاتی 
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 ی تئوریك دورهرفرانس ها
Sections Chapters 

Section2: Growth and development 5,6,7,8,9 
Section 3: Behavioural disorders 11,12,13,14,15 
Section 5: Psychosocial 21,22,23 
Section 6: Ped. Nutrition 
And nutritional disorders 

27,28,29,30,31 

Section 7: Fluid and electrolytes 32,33,34,35,36,37 
Section 8: The acutely ill child 38,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 
Section9: Human genetics & dysmorphology 47,48,49,50 
Section 10: Metabolic disorders 51,52,53,54,55,56,57 
Section 11: Fetal and Neonatal Medicine 58,59,60,61,62,63,64,65,66 
Section 13: Immunology 73,74,75,76 
Section 14: Allergy 77,78,79,80,81,82,83,84,85 
Section 15: Rheumatic disease of childhood 86,87,88,89,90,91,92 
Section 16: Infectious disease 93, 96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106 

,107,108,109,110,111,112,113,114,115, 
117,118,119, 123, 124, 125 

Section 17: The Digestive System 127,128,129,130,131,132 
Section 18: The Respiratory System 135,136,137,138 
Section 19: The cardiovascular System 139,140,141, 143 ,144, 145,146 
Section 20: Hematology 149,150,151,152 
Section 21: Oncology 153, 155,156,157,158,159 
Section 22: Nephrology and Urology 161,162,163,164,165,166,167,168,169 
Section 23: Endocrinology 170,171,172,173,174,175,176,177,178 
Section 24: Neurology 179,180,181,182,183,184 
Section 25: Dermatology 188,191 
Section 26: Orthopedics 199,Hip(p672-676), 201.Foot,club foot(p681-682) 

 درسنامه مراقبتهای حیاتی و احیا پیشرفته کودکان
 کتابچه مراقبت ادغام یافته کودک سالم

 یه کودکسالمت و تغذراهنمای مشاوره با مادر در مورد 

ا  جمن علمی تغذیه بان -پزشکانکودکان و  ن با شیرمادر برای متخصصی خالصه کتاب تازه های تغذیه 
 - مادر شیر

 Breastfeeding Updates for the Pediatricians ابترجمه کت 

 مادر برای پزشکاننمای تغذیه با شیر خالصه برخی از فصول کتاب راه
 کمیته کشوری ایمن سازی-مای ایمن سازیبرنامه و راهن
 ماه2ام یافته ناخوشیهای اطفال)مانا(زیرقبت های ادغکتابچه مرا

 زشکویژه پ-سال5ماه تا 2مانا( غام یافته ناخوشی های اطفال)کتابچه مراقبت های اد 



 13 

 وظایف دانشجو

 ا موزشی و بخش ه حضور به موقع در کالس های آ  .1
یت  ی برروی لباس فرم،بطوریکه قابل رو کارت شناسایی ارائه شده از سوی معاونت آموزش  .2

 نصب گردد. باشد،
نات ، تجهیزات، و وسایل عمومی  مکاصحیح از ا   حفاظت و استفادهدانشجویان ملزم به    .3

 د شنیار بادر اخت 
اس فرم داشدددددتی و درمانی از لبط های بهحیدانشدددددجویان بالینی باید در طول مدت در م  .4

 ایند.جویی استفاده نمشئون اسالمی و دانشد(و با رعایت کامل فیمخصوص)روپوش س
 موزشیآر و مشارکت در کلیه برنامه های حضو   .5
 بوطهو اخذ تاییده از اتند مر وزشی روزانهیتهای آمشرح کلیه فعال کمیلت  .6
جسدت و  ،  الیدتهیه اسدین دوره )ارائه سدمینار،  سدط مسدئول یا مدرسدانجام تکلیف های محوله تو  .7

 انبا بیماران خودش در ارتباط جو مقاالت
 

 ی دانشجویان بنحوه ارزشیا

درصد از نمره کل که متعلق به این روش   روش ارزشیابی 
 است 

 انی نظری مب 

 حدوا1.5 * نی تئوری بالی
 واحد 0.12 یفارماکولوژ
 واحد  0.47 پاتولوژی 
 واحد  0.47 رادیولوژی 

 به میگردد محاس 20ضریب از  اعمال  با   شده ارد  ، از جمع نمرات و موزان  کارآ   انی نظری مب مره  ن 
 ی کارآموز 

 نمره 5 فعالیت در بخش
 ره نم3 رتهای بالینی مها

 نمره 1 نی بر شواهد طبابت مبت 
 نمره 1 ی ه ارفتار حرف

 نمره 10 امتحان شفاهی 
امتحان   میانگینتبی میدهد امتحان ک3ول دوره ط  درکارآموزان ینی:*امتحان تئوری بال 

 تبی در قسمت تئوری بالینی قرار میگیرد.ک
 ه می گردد شد ارد  ع نمرات و و م مج ، از    موزان کارآ   آموزی ر کا مره  ن 
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 رهو سایر مقررات مربوط به ارائه د
 

 
 
 
 
 

نشكده پزشك    ریزی درسی دفتر توسعه آموزش دا رنامه توجه: اين بخش توسط مسئول كميته ب 
 تكميل م  شود. 

 : درسی ه برنامه ريزي  نتيجه بررس  كميت  -1
................   طرح دورهين  ا ه آموزش  پزشك   برنام  درسی........كميته برنامه  .......در جلسه  مورخه 

 ه اين شرح اعالم شد.  نتيجه ب عموم  طرح گرديد  و
.......... ................................................................................. ..................... .................................................. .............

 .................. ............ 
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