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 کودکانآشنایی مقدماتی دانشجو با عالیم، درمان، پیشگیری، تشخیص و پیگیری بیماری های  :هدف کلی
 

 :ایان دوره دانشجو قادر خواهد بوددر پ  :اهداف اختصاصی

 

 :حیطه شناختی

 .طب کودکان را تعریف کند -1

 .باشد شنامیر کودکان در ایران آ ریها ومرگ ومیولوژی بیمابا اپید-2

 .گاه باشدبرنامه های سالمت کودکان را آ مت ونظام سال-3

 .شنا باشدکودک آ نوزاد وال معاینه فیزیکی با اصول گرفتن شرح ح-4

 .شنا باشدتوصیه شده آساس برنامه های کشوری با غربالگری بیماریها بر ا-5

 .دستگاه تنفسی فوقانی و تحتانی را توضیح دهدپاتوفیزیولوژی عفونت های -6

 .وژی هیپو گتیسمی در کودک ونوزاد را توضیح دهدپاتو فیزیول-7

 .وژی ادم وهماچوری در کودکان را توضیح دهدپاتوفیزیول-8

 .شوک را توضیح دهد یم بالینیالن وعپاتوفیزیولوژی واتیولوژی آی شوک در کودکان ومفاهیم آن، لوژپاتو فیزیو-9

 .پاتولوژی مایعات بدن وارزیابی اختالالت شایع الکترولیتی را توضیح دهداصول فیزیو-11

 .را توضیح دهد باز پاتو فیزیولوژی اختالالت اسید و-11

 

 :نگرشیحیطه 

 .نگرش مناسب به بیمار به عنوان یک انسان داشته باشد-1



   

 .بزرگساالن داشته باشد اوت ازگرش مناسب به کودک با خصوصیات متفن-2

 .گاه باشدآبه اختالف محیط کار با اطفال و بزرگساالن  -3

 .رعایت کند اصول اخالق پزشکی وحرفه ای را در محیط کار -4

 

 :(عملکردی)مهارتی حیطه

 یا تشخیصی رویکردهای پیشنهاد و بالینی استدالل برای را شده آموخته دانش، بیماریها این با مرتبط بیماران موارد شرح یا سناریو با مواجهه در -1

 .بندد کار به درمانی

 .دهد پیشنهاد را بیمار مشکل مدیریت و تشخیص به رسیدن برای ضروری گامهای و کند مطرح را مهم افتراقی های تشخیص -2
 

 :استاد چگونگی فعالیت

 .حضور به موقع در کالس -1

 .حضور وغیاب دانشجویان-2

 .سه گذشتهارزشیابی روزانه از مباحث جل-3

 (استفاده از مقاالت و برگزاری کنفرانس)ایجاد انگیزه برای یادگیری بیشتر -4

 ............نوشتن.  ایفای نقش.  پرسش و پاسخ. سخنرانی: شیوه تدریس

 اسالید       تابلو       کلیپ های اموزشی   :وسایل کمک آموزشی 
 

 :دانشجووتکالیف  فعالیت

 .فعال در کالس حضور به موقع و-1

 .شرکت منظم در ارزشیابی هر جلسه-2

 صورت پرسشلسه اینده بین گروههای دانشجویی تقسیم شده ودر ابتدای جلسه اینده به حث جادر هر جلسه مب*) .انجام تکالیف محوله از طرف استاد-3

 .(هم چنین دانشجویان موظفند سواالت مربوط به مبحث قبل را پاسخ گو باشند* .وپاسخ با دانشجویان بررسی میشود   

 .حضور در مرکز یادگیری مهارتهای بالینی  کارگاههای اموزشی-4

 .مهارتهای خودین و هماهنگی نش اموخته شده وتمرها جهت بررسی شرح حال ها وبکار گیری دا  case discussionشرکت در  -5

  .(نمره 21) زمون کتبیآ :نحوه ارزیابی دانشجو

 - :توضیحات

 

 (. وزارت خانه باشدتوسط سر فصل دروس باید طبق سر فصل های ارائه شده : توجه)جدول زمانبندی درس  

 رئوس مطالب تاریخ ردیف

 ومیر کودکان  در ایران و برنامه سالمت کودکانتعریف طب کودکان اپیدمیولوژی بیماریها ومرگ  23/12/1411 1

2 15/1/1411 
غربالگری  با اشنایی جامعه سطح در کودکان در عفونی بیماریهای اپیدمیولوژیک کنترل بیمارستان در  های عفونت کنترل

 شده توصیه کشوری های برنامه اساس بر بیماریها

 گرفتن شرح حال ومعاینه کودکان 22/1/1411 3

0 29/1/1411 
 پاتوفیزیوتوژی عفونت های دستگاه تنفسی فوقانی  وتحتانی

 پاتو فیزیولوژی ادم وهماچوری



   

5 5/2/1411 
 پاتوفیزیولوژی هیپو گتیسمی در کودکان 

 (بالینی وعالیم اتیولوژی فیزیولوژی پاتو  مفاهیم) کودکان در شوک

6 19/2/1411 
 ارزیابی اختالالت شایع الکترولیتیآشنایی با اصول فیزیولوژی مایعات بدن و 

 پاتوفیزیولوژی اختالالت اسید وباز
 

 .لطفا طبق اصول رفرنس نویسی و کامل نوشته شود:منابع درسی

1- Nelson Textbook of pediatrics.  The last edition. 
2- Essential Nelson. The last edition. 
3- Physical exam and history taking Barbara Bates. The last edition. 

 


