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  ورهرح دـــط
  پزشكي  كارآموزان  براي 

   اطفال بخش
  دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه در

  
For pediatric students  

 (kermanshah university of medical sciences)   
  كودكاناساتيدگروه :تهيه محتواي آموزشي

كودكان مصوب سومين   براساس برنامه آموزش محوري رشته
  پزشكي عموميآموزش نشست شوراي 

  يترا همتيدكترم:تدوين طرح دوره
  كودكانمديرگروه 
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 :نوانـــع
طرح دوره برای کار آموزان 

در دانشگاه اطفال پزشکی خبش 
 علوم پزشکی کرمانشاه 

  :تعريف دوره
 يو دانشجويان.ره اي ماژور مي باشددو اطفالدوره كارآموزي 

ا با موفقيت دوره علوم پايه ، سميولوژي ،فيزيوپاتولوژي ر كه
گذرانده باشند از طريق آموزش دانشكده پزشكي قبل از شروع 

  .دوره معرفي مي شوند
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  :هدف كلي دوره
 اطفالكسب دانش و مهارت در بيماري هاي شايع طب  
  

  آقاي دكترگلپايگاني :مدير مسئول آموزش دانشجويان 
  :اعضاء هيئت  علمي برنامه 

    خانم  دكتروزيريان -1

  عالي پورآقاي دكتر -2

  خانم دكترقيني-3

  آقاي دكترسيدزاده -4

  خانم دكتر همتي  -5

  آقاي دكتراكرمي پور -6

  آقاي دكتر قديري -7

  خانم دكتر بابايي-8

  آقاي دكترگلپايگاني -9

  خانم دكتر رشادت  -10

  آقاي دكتربهزاد محمدپوراهرنجاني-11

   آقاي دكتركرامتي:همكار آموزشي گروه 
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  :مدت دوره
سـاعت مفيـد مـي باشـد كـه درطـي دوره        390برابـر  سه ماه  

  :دانشجويان  دربخشهاي مختلف
روز  15داخلي  -روز10درمانگاه اورژانس   –روز  10اورژانس 

–روز  10خـون  -روز  10روز نفرولوژي10بخشهاي نوزادان –

  روز6درمانگاه –روز 1واكسيناسيون -روز18بخش عفوني 
سـب اجـازه از اسـاتيد    دانشجويان در كل دوره مي توانند بـا ك 

استفاده كنند واگر در كل )روز 3هرماه (روز مرخصي 9بخش از 
روز يا بيشتر غيبت داشـته باشـند دوره اطفـال حـذف                     9دوره 

  . مي گردد



   

٥ 

  
  ار كلي دوره و شرح وظايف دانشجويانساخت

يان دركالس توجيهي كه توسط مديرگروه و يامسئول دراولين روز دوره آموزشي دانشجو-
تشكيل ري و كارشناس آموزش گروه ژرزيدنت ارشد و رزيدنت مسئول استاژري گروه،استا

و اهداف آموزشـي دراختيـار   برنامه هاي آموزشي و مقررات بخش آشنا مي شوند مي گردد
دكـان معرفـي مـي    بخش هاي آموزشي كو رار مي گيرد و طبق برنامه ريزي بهدانشجويان ق

  شوند
درابتداي دوره هر دانشجو طبق برنامه ريـزي از پـيش تعيـين شـده در مركـز مهارتهـاي       -

عضالني ،زيرجلدي،رگ -تزريقات وريدي-كودكان  CPRجهت كسب مهارت دركارگاه باليني 
  .گيري،گذاشتن لوله تراشه و لوله معده شركت مي نمايد 

                بـه صـورت  )CDD(بيماريهـاي اسـهالي   –رمادر شـي  كارگـاه  –هاي احياء نـوزادان  كارگاه-
  .روزه براي دانشجويان درطي دوره توسط اساتيد بخش ارائه مي گردد  1-2كارگاه هاي 

  .مي باشد بعدازظهر2صبح الي  45/7ساعت حضور در بخش از ساعت -
                در 45/7-9چهارشـــنبه از ســـاعت  –ســـه شـــنبه  –شـــنبه يك–روزهـــاي شـــنبه  - 

  .كليه دانشجويان اجباري است  حضور   Morning Reportبرنامه 
رانـد عمـومي هـر بخـش توسـط اسـتاد ورزيـدنت مربوطـه انجـام و           12-30/9از ساعت -

  .دانشجويان موظف به شركت هستند
يان الزامي حضوردانشجوبرگزار مي گردد و برنامه ژورنال كالپ 12ساعت روزهاي شنبه  -

برگــزار ميگرددوحضــور دوشــنبه برنامــه كنفــرانس هفتگــي اســاتيدو دســتياران    اســت
  .دانشجويان الزامي است

ماهيانـه يكبـار   صـورت   چارت رانـد بـه    Case Report-گراند راند عمومي :روزهاي سه شنبه -
  .برگزار مي گردد ومورتاليتي كنفرانس يكماه درميان

باحضور رزيـدنت مسـئول   نس دانشجويان برنامه كنفرا 30/11 ساعتشنبه روزهاي چهار-
  .استاژري برگزار مي گردد

 8-4ازسـاعت  (كشـيك ماهيانـه عصـر    5درطي دوره هردانشـجو موطـف بـه حضـور در     -
  .مي باشد)بعدازظهر

  

  



   

٦ 

  
  موزانآوظايف حرفه اي و اخالقي كار

  
  برقراري ارتباط مناسب با بيمار و همراهان وي -

  انجام معاينه و  مصاحبه  كسب اجازه ازبيماربراي-

  .به بيماران احترام بگذارند-

ونصـب اتيكـت   مطابقت داشته باشد اي پزشكي ظاهري آنها با شئون حرفه  وضعيت -

  .الزامي مي باشد وپوش پزشكيي رشناسايي در معرض ديد برر

  .به اساتيد ،همكاران،پرسنل و مسئولين احترام بگذارد -

  از بيماران در گرفتن شرح حال صحيح وجامع كسب تجربه  -

  كسب تجربه تدريجي درمعاينه سيستميك بيماران -

طـرح  )Problem list(كسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال با قيد ليست مشـكالت -

  ه بيماران پروندوتشخيص نهايي در )Differential  diagnosis(تشخيصهاي افتراقي 

ه بيمـاران  پروندهدرآشنايی با ارزش ثبت مستندات -

پ  شک        وارزش آن در بالينی پز ضاوت  ستدالل وق قوای ا رورش 

 وجريان رسيدن به تشخيص
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  محتوي آموزشي
   

  براي رسيدن به اهداف ويژه آموزشي
  

  

دانشجوي پزشكي درپايان دوره سه ماهه خود 

                 بايــد در حــدود تعيــين شــده زيــر دانــش ومهــارت

  )Must learn(كسب نمايد
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-ژورنـال كـالب  -كنفرانس هـا -گزارش صبحگاهي(در كليه فعاليتهاي آموزشي گروه  الزام در شركت-4 

CPC  (...  
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محتواي آموزشي در دوره سه ماهه كارآموزي براساس 
  آموزش محوري رشته كودكان

 زمان آموزش مکان آموزش عنوان حمتوارديف
هاو ١ يدميولوژی بيماري طب کودکان،اپ يف  تعر

 مرگ ومير کودکان در ايران 
 بعدازظهر کالس درس

آشنايی با نظام سالمت و برنامه های سالمت ٢
 کودکان در کشور 

 بعدازظهر کالس درس

بالين  گرفنت شرح حال ومعاينه فيزيکی کودک ٣
 بيمار

 راند–صبح 

ساس ٤ های برا بالگری بيماري با غر شنايی  آ
 برنامه های کشوری و توصيه شده 

بالين 
 بيمار

 راند–صبح 

با الگوهای رشد طبيعی وغير طبيعیآشنايی   ٥
 درکودکان وحنوه استفاده از منحنی های رشد

بالين 
 بيمار

 راند–صبح 

ير ٦ عی و غ مل طبي های تکا با الگو شنايی  آ
طبيعی و ابزارهای ارزيابی منو در کودکان

 earlyباتوجه به برنامه کشوری کودک سامل و 
child development

بالين  
 بيمار

 راند–صبح 

ــادر ٧ ــاوره مـ ــا شيرمادر،مشـ ــه بـ تغذيـ
ــا ــرف داروه ــادر ومص ــيرده،بيماريهای م ش

 دردوران شيردهی

 راند و کارگاه بالين

تغذيه دردوران خمتلف از شش ماهگی تا زمان ٨
لوغ   شاوره   (ب يابی ،م به) ارز جه  با تو

ــامل و   ــودک س ــوری ک ــه کش  early childبرنام
development 

کالس درس و 
 بالين

 راند

يی با مشکالت تغذيه ای شايع در دورانآشنا  ٩
کودکی ونوجوانی باتوجه به برنامه کشوری

 )،چاقی،کمبود ريز مغذی ها FTT(مانا

 بعدازظهر کالس درس

کالس درس و  آشنايی با برنامه کشوری واکسيناسيون  ١٠
 درمانگاه

-بعدازظهر
 بالينی

ارتقاء سالمت کودکان در زمينه پيشگيری از ١١
ميت،سوختگی،بيماريهای واگير وحوداث،مسمو

 غير واگير،نقش پزشک

کالس درس و 
 درمانگاه

-بعدازظهر
 بالينی

ــتان،کنرتل ١٢ ــت در بيمارســ ــنرتل عفونــ کــ
سطح فونی در  های ع يدميولوژيک بيماري اپ

 جامعه

کالس درس و 
 درمانگاه

-بعدازظهر
 بالينی

 صبح کارگاه احيا کودکان  ١٣
ل باتوجه بهآشنايی با ارزيابی کودک بدحا      ١٤

 برنامه کشوری مانا
 صبح کارگاه

معاينه نوزاد سامل ترم ومراقبتهای اوليه ١٥
 اتاق زايمان

راند 
 بالينی

 صبح

 عصر کالس درس تراتوژن  ١٦
کارگاه و  احيانوزادان ١٧

 بالينی
 صبح

ــرتس ١٨ ــه ديس ــتال ب ــوزاد مب ــه ن ــرد ب رويک
 تنفسی،آپنه و سيانوز

بالينی 
 وکالس درس

 صبح

بالينی  ويکرد به نوزاد مبتال به زردیر ١٩
 وکالس درس

 صبح

بالينی  رويکرد به نوزاد مبتال به تشنج  ٢٠
 وکالس درس

 صبح

بالينی  پيگيری نوزاد نارس ٢١
 وکالس درس

 صبح

بالينی   poor feedingرويکرد به نوزاد مبتاله  ٢٢
 وکالس درس

 صبح
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 زمان آموزش مکان آموزش عنوان حمتوا رديف
ــه ٢٤ ــتال ب ــوزاد مب ــه ن ــرد ب رويک

استفراغ،ديستانســيون شــکمی وعــدم
 دفع مکونيوم

وکالس  بالين
 درس

 بعدازظهر-راند

وکالس  بالين عفونت در نوزادان ٢٥
 درس

 بعدازظهر-راند

وکالس  بالين تغذيه ومايع درمانی در نوزاد ٢٦
 درس

 بعدازظهر-راند

 صبحها morning رويکرد به کودک مبتال به بی قراری ٢٧
رويکرد به کودک مبتال به گوش درد ٢٨

مه ساس برنا لودرد برا نوره وگ ،ري
 مانا

کالس و 
 بالين

 صبحها

سرفه ٢٩ به  بتال  کودک م به  کرد  روي
مزمن  ( نه)حاد و تاکی پ نگ و  ،ويزي

 براساس برنامه مانا

 صبح و عصر کالس

 کالس و رويکرد به کودک مبتال به تب ٣٠
 بالين

 عصرها وصبح ها

 عصرها وصبح ها کالس وبالين رويکرد به کودک مبتال به پنومونی ٣١
يک ٣٢ ئم حتر با عال کودک  به  کرد  روي

 مننژ
 عصرها وصبح ها کالس وبالين

   رويکرد به کودک مبتال به سيانوز ٣٣
رويکرد به کودک مبتال به درد قفسه ٣٤

 سينه ،تپش قلب و سوفل قلبی
 عصرها وصبح ها کالس وبالين

سهال ٣٥ به ا بتال  کودک م به  کرد  روي
مايع بی ، کم آ يزان  يابی م وارز
درمانی خوراکی مطابق برنامه مانا 

 عصرها وصبح ها کالس وبالين

 عصرها وصبح ها کالس وبالين رويکرد به کودک مبتال به دل درد  ٣٦
 عصرها وصبح ها کالس وبالين رويکرد به کودک مبتال به استفراغ ٣٧
کالس  ودک مبتال به يبوست رويکرد به ک ٣٨

 وبالينی
 عصرها وصبح ها

کالس  رويکرد به کودک مبتال به زردی  ٣٩
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

ــودک ٤٠ ــه کــــ ــرد بــــ رويکــــ
 مبتالهپاتواسپلنومگالی

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

کالس  رويکرد به کودک مبتالبه سردرد  ٤١
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

کالس  مبتالبه تشنجرويکرد به کودک  ٤٢
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

شل ٤٣ لج  به ف بتال  کودک م به  کرد  روي
 حاد

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

کالس  Floppy babyرويکرد به  ٤٤
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

رويکــرد بــه کــودک مبتالبــه عاليــم ٤٥
 اختالالت انعقادی

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

ــودک م  ٤٦ ــه کـ ــرد بـ ــهرويکـ بتالبـ
 لنفادنوپاتی

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

ــنگش ٤٧ ــتال ل ــودک مب ــه ک ــرد ب رويک
 وآرتريت

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

تاهی ٤٨ به کو بتال  کودک م به  کرد  روي
 قد

کالس 
  وبالينی

 عصرها

کودک ٤٩ با  خورد  عی و بر لوغ طبي ب
 مبتال به اختالالت بلوغ

 عصرها کالس

نوزاد مبتال به رويکرد به کودک يا   ٥٠
 هيپوگليسمی 

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

رويکرد به کودک يا نوزاد مبتال به ٥١
 هيپوکليسمی و ريکتز

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

رويکــرد بــه کــودک مبــتال بــه ادم ٥٢
 وپروتئينوری

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

سوزش ٥٣ به  بتال  کودک م به  کرد  روي
 ادراریادرار و عفونت 

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

ختالل ٥٤ به ا بتال  کودک م به  کرد  روي
 درکنرتل ادرار

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها
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رويکرد به کودک مبتال به مهاچوری و ٥٥
 گلومرولونفريت

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

کالس  رويکرد به کودک مبتال به پلی اوری ٥٦
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

رويکرد به کودک مبتال به اوليگوری ٥٧
 ونارسايی حاد کليه 

کالس 
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

شکالت ٥٨ به م بتال  کودک م به  کرد  روي
 شايع چشمی

- - 

کالس  رويکرد به کودک مبتال به آمنی ٥٩
 وبالينی

 عصرها وصبح ها

سرتس ٦٠ به دي بتال  کودک م به  کرد  روي
هوايی      سداد راه  سی وان کروپ(تنف

 )يگلوتيت و جسم خارجی،اپ

- - 
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زمان  مکان آموزش عنوان حمتوارديف

 آموزش
 استاد

 دکرتمهتی صبح ها کالس درس رويکرد به کودک مبتال به شوک ٦١
خونريزی ٦٢ به  کودک مبتال به  کرد  روي

 )فوقانی وحتتانی(گوارشی
 دکرتخراسانی صبح ها کالس درس

رويکرد به کودکی که مواد سوزاننده ٦٣
 .و يا جسم خارجی را بلع کرده است 

کالس درس 
 وراند

 دکرتخراسانی عصرها 

رويکرد به کودک مبتال به اختالل سطح ٦٤
 )کوما و دليريوم (هوشياری 

کالس درس 
 وراند

 دکرتمهتی  عصرها

ــاتولوژی ٦٥ ــول فيزيوپ ــا اص ــنايی ب آش
شايع ختالالت  يابی ا بدن وارز عات  ماي

 الکرتوليتی

کالس درس 
 وراند

 دکرتسيدزاده عصرها

کالس درس  ارزيابی اختالالت اسيد وباز ٦٦
 وراند

 دکرتسيدزاده عصرها

شرايط ٦٧ يدی در  مانی ور مايع در حنوه 
 طبيعی و غير طبيعی

کالس درس 
 وراند

 دکرتخراسانی عصرها

 دکرتقينی صبح وعصر راند-کالس درس آسم  ٦٨
 کرتمهتید صبح وعصر راند-کالس درس بروسلوز-ساملونلوز ٦٩
 دکرتقديری صبح وعصر راند-کالس درس سياه سرفه -کزاز-ديفرتی ٧٠
 دکرتقديری صبح وعصر راند-کالس درس بيماريهای انگلی روده  ٧١
 دکرتقديری صبح وعصر راند-کالس درس استئوميليت و آرتريت سپتيک  ٧٢
–قديری دکرت صبح وعصر راند-کالس درس بيماريهای شايع و ويروسی غير بثوری ٧٣

 دکرترشادت
 دکرتاکرمی پور صبح وعصر راند-کالس درس آنافيالکسی–آنژيوادم -کهير ٧٤
 دکرتقينی صبح وعصر راند-کالس درس آلرژی غذايی و درماتيت اتوپيک  ٧٥
هيپرتيروئيدی نوزاد و/هيپوتيروئيدی  ٧٦

 کودک 
 دکرتقديری صبح وعصر راند-کالس درس

 دکرتقديری رصبح وعص راند-کالس درس سل  ٧٧
شايع      ٧٨ لی  های انگ کاال آزار و(بيماري

 )ماالريا 
 دکرتقديری صبح وعصر راند-کالس درس

 دکرتوزيريان صبح وعصر راند-کالس درس واسکوليت های شايع  ٧٩
-دکرتقينی صبح وعصر راند-کالس درس DKAديابت قندی و  ٨٠

 دکرتمهتی
 ديریدکرتق صبح وعصر راند-کالس درس هپاتيت ها  ٨١
 دکرتجليلی صبح  راند-کالس درس تب روماتيسمی و اندوکارديت  ٨٢
 دکرتقينی صبح وعصر راند-کالس درس عالئم شايع بيماريهای متابوليک ارثی ٨٣
آشنايی با بيماريهای مادرزادی قلبی ٨٤

 شايع و مهم 
 دکرتجليلی  صبح وعصر راند-کالس درس

های ٨٥ شايع بيماري ئم  با عال شنايی  آ
 دخيم درکودکان ب

 دکرتاکرمی پور صبح وعصر راند-کالس درس

–دکرتسيدزاده  صبح وعصر راند-کالس درس رويکرد به فشار خون باال در اطفال ٨٦
 دکرتوزيريان

لب ٨٧ سايی ق شايع نار ئم  با عال شنايی  آ
 در اطفال

–دکرتسيدزاده  صبح وعصر راند-کالس درس
 دکرتوزيريان

ايعآشــنايی بــا يافتــه هــای شــ     ٨٨
 راديوگرافی درطب کودکان 

- - - 

کارگاه  رگ گيری ٨٩
مهارهتای 
 بالينی

 دکرتقامسی صبح وعصر

کارگاه  ) …,ABG(خونگيری شريانی ٩٠
مهارهتای 
 بالينی

 دکرتقامسی صبح وعصر

کارگاه  خونگيری وريدی ٩١
مهارهتای 
 بالينی

 دکرتقامسی صبح وعصر

کارگاه  گذاشنت سوند ادراری ٩٢
مهارهتای 
 بالينی

 دکرتقامسی صبح وعصر

کارگاه  گذاشنت لوله معده  ٩٣
مهارهتای 
 بالينی

 دکرتقامسی صبح وعصر



   

١٣ 

کارگاه   S.C-IM-IVتزريق ٩٤
مهارهتای 
 بالينی

 دکرتقامسی صبح وعصر

 



   

١٤ 

  ليست مهارتهاي عملي الزم در دوره كودكان
  

  نحوه ارزيابي  مهارت 
 DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   رگ گيري  1

  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   پونكسيون مايع نخاع  2
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   تنفس با آمبوبگ  3
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   )…,ABG(خونگيري شرياني  4
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   خونگيري وريدي  5
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   گذاشتن سوند ادراري  6
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   گذاشتن لوله تراشه  7
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   گذاشتن لوله معده   8
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   استاندارد ECGگرفتن   9

  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   استفاده از دستگاه الكتروشوك  10
  DOPS،پوشه فعاليت ،روندهپبررسي   تهيه الم خو ن محيطي  11
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   استفاده ازگلوكومتر  12
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   استفاده از نوار ادراري  13
تزريقات عضالني،زيرجلدي،داخل   14

  پوستي وداخل عروقي
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي 

  DOPSوشه فعاليت ،،پپروندهبررسي   انجام پالس اكسي متري  15
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   انجام تست مانتو  16
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي   اندازه گيري زمان سيالن خون  17
نمونه برداري از بافت هاي   18

  ...)كشت گلو،كشت خون و(عفوني
  DOPS،پوشه فعاليت ،پروندهبررسي 

  
  



   

١٥ 

  روشهاي آموزش دادن به فراگيران 
1-Video Presentation   
2- Small group discussion   
3-bedside   
4- Lecture   
5- (EBM)Evidence Base Medicine   
6- Case based teaching   
  

دركـالس  –كه دربـالين بيمـاران بسـتري در درمانگـاه بصـورت سـرپايي       

ــومي     ــدهاي عمـ ــبحگاهي ،رانـ ــزارش صـ ــالپ ،گـ ــال كـ كنفرانس،ژورنـ

ــاي ــوزادان   بخش،كارگاههـــاي مهارتهـ ــاء نـ ــاليني و كارگاههـــاي احيـ بـ

  .،مانا،شيرمادر ميباشد



   

١٦ 

  روشهاي ارزيابي دانش،مهارت و نگرش 
  : روش ارزيابي دانش

  درپايان دوره سه ماهه  MSQامتحان 

  :روش ارزيابي دانش،مهارت ونگرش

                    و شـــفاهي درپايـــان  )نمـــره كـــل % OSCE )30امتحـــان 
  ) نمره كل%20(دوره سه ماهه 

نمـره  %20(روش ارزيابي تكويني درطي دوره توسـط اسـاتيد  
و پايان دوره  DOPSبه روش ) نمره كل% 30(و دستياران ) كل

ــد  ــودن   Log bookباي ــل ب ــردد درصــورت تكمي                      بررســي گ
Log book نمره نهايي ارسال مي گردد.  

  روشهاي ارزيابي 
  

حضـور وغيـاب در   -ل ارزيـابي درون بخشـي  زيابي دستياران شـام را

كنفرانسـهاي دوره اي اسـاتيد و   –ژورنال كـالب  – Morningكالسهاي 

دستياران و كنفرانس هاي ارائه شده توسط خوددانشجويان و حضـور  

 .فعال دركشيكهاي عصر وشب ماهيانه مي باشد

  



   

١٧ 

  

  اصلي آزموننابع ـــم
  

1- Behrman Richard E, et al . Nelson Essential of 

Pediatrics .5th edition W.B.Saunders/2006  
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