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 عنوان

در دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاهآموز پزشكي كار گروه كودكان مختص فراگيرانطرح دوره   

 

:دورهتعريف   

و دانشجوياني  دوره كار آموزي پزشكي اطفال از جمله دوره هاي ماژور آموزش پزشكي مي باشد

آزمونهاي با موفقيت گذرانده باشند همچنين  را لوژيسميو و اتولوژيپكه دوره علوم پايه و فيزيو

سپري كرده باشند از طريق آموزش دانشكده پزشكي قبل از شروع دوره به  را جامع علوم پايه

 گروه كودكان معرفي ميشوند .

 هدف كلي دوره

 .استتوسط كارآموزان پزشكي كسب دانش ، مهارت وآموزش بيماريهاي طب اطفال هدف كلي دوره  

 

مصوبات اعالم شده از سوي وزارت بهداشت و درمان محتواي آموزشي بر اساس   : دوره  محتواي آموزشي

توسط تمامي اساتيد گروه كودكان انجام ميگيرد است كه  مختص فراگيران كارآموز پزشكي آموزش پزشكي

  .توضيح داده شده استبه تفصيل   33تا  19ودر صفحات 

 

 مدت دوره :

 .ماه ميباشد سه مدت دوره كارآموزي پزشكي كودكان 
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 مجريان  دوره 

ضوابط و ايين نامه هاي مصوب  ميباشند كه بر اساساعضا هيات علمي گروه كودكان  مجريان دوره  تمامي

آموزش شرح وظايف حرفه اي و اخالقي به فراگيران به اجراي ساختار دوره ووزارت ب.د.آ.پزشكي ،تعريف 

 .طرح دوره ميپردازند 

 كان عبارتند از:آموزشي گروه كود اعضا هيئت علمي برنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

21.  

 همكاران آموزشي گروه عبارتند از :

 

 كارديولوژيست كودكاندكتر عليرضا مقدسي  .23
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 فراگيرانآموزش  مكانو   محيط

 نيك به آموزش مي پردازنديدانشجويان در طي دوره در سه بيمارستان و سه كل. 

 

 به كار گرفته شده در طي دوره  جهت آموزش فراگيران كارآموز  بيمارستان هاي آموزشي

 :عبارتند است  پزشكي  گروه كودكان

 بيمارستان محمد كرمانشاهي  .1

 بيمارستان امام رضا  .2

 بيمارستان معتضدي  .3

 

 از:عبارتند  كه در آن دانشجويان به آموزش سرپايي اشتغال دارند هاي آموزشينيك يكل 

 كلينيك محمد كرمانشاهي .1

 نيك بوستان يكل .2

 نيك آموزش جامعه نگريكل .3

 

  بخش هاي آموزشي موجود در بيمارستان محمد كرمانشاهي كه در آن دانشجويان به

 :روزبه آموزش اشتغال دارند عبارتند از44مدت 

 اورژانس .1

 قلب .2

 داخلي  .3

 نوزادان .4

 خون و آنكولوژي  .5

 اعصاب كودكان )نورولوژي ( .6

 غدد .7

 گوارش .8

 عفوني .9

13. PICU 

11. NICU 
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 روز 34كه در آن دانشجويان به مدت  در بيمارستان امام رضاموجود  بخش هاي آموزشي 

 به آموزش اشتغال دارند عبارتند از:

 قلب .1

 آسم و آلرژي  .2

 نفرولوژي .3

 اورژانس .4

5. NICU 

 

  روزبه آموزش   3كه در آن دانشجويان به مدت بخش هاي آموزشي بيمارستان معتضدي

 اشتغال دارند عبارتند از:

 نوزادان .1

2. NICU 
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  ساختار كلي دوره

 

دانشجويان در كالس توجيهي كه توسط مسئول آموزش و كارشناس آموزش ، در اولين روز دوره آموزشي 

ر امي شوند و اهداف آموزشي در اختي آموزشي و مقررات بخش آشنابرنامه هاي با  گروه تشكيل مي گردد 

 به بخش هاي آموزشي كودكان معرفي مي شوند. گروه  وطبق برنامه ريزي دانشجويان قرار مي گيرد

  در ابتداي دوره هر دانشجو طبق برنامه ريزي از پيش تعين شده در مركز مهارتها ي باليني  جهت

 در طي دوره  كارگاههاي آموزشي كه  موزشي گروه شركت ميكنند .هاي آ كسب مهارت در كارگاه

  به شرح ذيل ميباشد : ارائه مي گردددر مركز مهارتهاي باليني 

 دكتر محسن پور  –) دكتر بابايي  ،  مسئول كارگاه  روزه2 : مدت كارگاه  كارگاههاي احياءنوزادان

 ( دكتر ساره فرشادفر -دكتر مازيار وكيلي اميني

 دكتر قديري  ( –همتي ، دكتر قيني دكتر،  مسئول كارگاه )  روزه2 :  مدت كارگاه  كارگاه مانا 

    كارگاهCPR  داريوشي (دكتر ،  مسئول كارگاه )  روزه1 : مدت كارگاه  كودكان 

 (دكتر توحيديمسئول كارگاه )  ،روزه1 : مدت كارگاه  كارگاه تزريقات و سونداژ 

 

o  روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در مركز كرمانشاهي و امام رضا )ع( و دانشكده كالسهاي درس تئوري

 .پزشكي برگزار ميگردد

  ظهر مي باشد.از بعد2صبح الي 45/7ساعت حضور در بخش از ساعت 

  آموزشي گزارش صبحگاهي  دربرنامه45/7- 9از ساعت چهارشنبه-سه شنبه-يكشنبه–روزهاي شنبه

(Morning Report)  دانشجويان اجباري است.كليه حضور 

 راند عمومي هربخش توسط استاد و رزيدنت مربوطه انجام و دانشجويان موظف 33/9-12از ساعت

 به شركت هستند.

  و حضور دانشجويان الزامي  برگزار مي گردد ژورنال كالپآموزشي برنامه 12روزهاي شنبه ساعت

 .است

  و دستيارانكنفرانس هفتگي اساتيد آموزشي روزهاي دوشنبه برنامه - CPC- Approach to 

case  وحضور دانشجويان الزامي است. برگزار مي گردد 
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  روزهاي سه شنبه گراند راند عموميcase report- چارت راند به صورت ماهيانه يكبار

 و مورتاليتي كنفرانس يكماه در ميان برگزار مي گردد.

  ميگيردو گرفتن شرح حال ،انجام شركت در درمانگاه طبق برنامه تعيين شده  گروه انجام

 الزامي است معاينه از بيمار و معرفي بيمار به پزشك معالج يا دستيار

  ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش

 بخش يا دستيار ارشد مي باشد

 يدنت هاي كشيك و هرشب براي ديگر رز21-22راند شبانه توسط دكتر رزيدنت ارشد كشيك ساعت

 . انترن برگزار مي شود

  و رزيدنتي توسط رزيدنت ناظر بخش  انترن –كارآموزي  گروهي  كنفرانس هاي33/11-12ساعت

 ارائه ميشود.

 

 ش دانشجويان كارآموز پزشكي مسئول آموز: 

 مي باشد.آقاي دكتر  محمد رضا توحيدي  
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 مصوب وزارت  )در گروه كودكان  پزشكي شرح وظايف حرفه اي و اخالقي كار آموزان

 بهداشت درمان و آموزش پزشكي(

 

كارآموز پزشكي به دانشجوي دكتري عمومي پزشكي اطالق مي شود كه مقاطع علوم پايه وفيزيو تعريف :  

پاتولوژي را به پايان رسانده است و مجاز به ورود به بخشهاي باليني براي كسب دانش نظري و تجربيات عملي 

 هارتهاي حرفه اي ،تحت نظارت اعضاءهيات علمي و براي اخذ مدرك دكتري پزشكي است .و م

آموزي مي تواند به دو دوره كار آموزي پايه يا استيودنتي و كار آموزي پيشرفته يا اكسترني تقسيم دوره كار

سترني مي تواند شود.در دوره استيودنتي دانشجو عمدتا نقش نظاره كننده و مشاهده گر داشته و در دوره اك

مندرج در اين آيين نامه را انجام داده تا تحت نظر پزشك معالج يا دستيار،فعاليت هاي تشخيصي و درماني 

 عنوان كارورز آمادگي الزم را كسب نمايد.اند براي انجام وظايف آينده خود  تحت بتو

در ساعات كشيك با پزشك معالج مسئوليت كارآموزان در هر گروه يا بخش با مدير گروه يا رئيس آن بخش و 

كشيك يا عضو هيات علمي آنكال يا دستيار ارشدكشيك بخش يا بيمارستان است .پزشك معالج به عضو هيات 

 علمي كه بيمار تحت نظارت وي در بيمارستان بستري مي شود اطالق مي گردد.

 

 مطابق بندهاي زير است:  پزشكيكارآموز  حرفه اي  شرح وظايف 

 

 در گرفتن شرح حال صحيح و جامع از بيماران  كسب تجربه  .0

 كسب تجربه در معاينات سيستميك بيماران .2

 ه كارورز و دستيار و پزشك معالج به همرا ها  بخشدر ويزيت روزانه بيماران بستري  .3

 درماني و ليست داروهاي دريافتي  اطالع از كليات برنامه  .0

   بصورت روتين نوشتن سير بيماري   .5

( و  بيان برنامه  Problem Listكسب تجربه در ثبت صحيح شرح حال با بيان  ليست مشكالت )  .6

( مناسب در پرونده هاي بيماران  Differential Diagnosisتشخيصي و طرح تشخيص هاي افتراقي ) 

 بستري در اوقات عادي و كشيك 
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نيكي  از كليه بيماران بستري يلكسب دانش و  تجربه در تفسير نتايج آزمايشات  بررسي هاي پارا ك .7

 مربوط به خود در اوقات عادي و كشيك

 ويزيت بيماران سرپايي  .8

پزشكي و گروه مربوطه پي گيري دريافت جواب آزمايشات )به در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده  .9

 شكل غير حضوري مگر در موارد اورژانس(

مربوطه نوشتن يادداشت هاي مخصوص آغاز و در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه  .01

 ( on-and off- service notesپايان هر دوره )

در صورت لزوم و به تشخيص دانشكده پزشكي و گروه مربوطه نوشتن برگه هاي درخواست تصوير  .00

و كليه برگه هاي درخواست پاراكلنيك  برداري از جمله راديو گرافي ،آندوسكوپي ،آنژيو گرافي

،MRI،CT scanمقررات آن گروه يا بيمارستان يا دانشكده نياز به نگارش شرح  ربدر صورتي كه برا

 حال بيمار در فرم مربوط باشد.

 مراقبت از بيمار و مدارك پزشكي  .02

آشنايي با ارزش مستندات ثبت شده پرونده هاي بيماران در پرورش قواي استدالل و قضاوت باليني  .03

 پزشك و فرآيند رسيدن به تشخيص 

از نظر فرآيند سير بيماري و مسائل حقوقي آشنايي با ارزش ثبت مستندات در پرونده هاي بيماران  .00

 بيمار

 وظايف اخالقي كارآموزان :

 رعايت مفاد آيين نامه ها و مقررات ابالغ شده از وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي .0

طبق بخشنامه وزارت حفظ و رعايت شئون شرعي و اخالق پزشكي در كليه ساعات حضور در بيمارستان  .2

 درمان وآموزش پزشكي.-بهداشت

 رعايت مقررات داخلي گروه يا بخش ،بيمارستان ،دانشكده و دانشگاه  .3

ي مطابقت تبصره:مقررات گروه و بخش با آيين نامه هاي ابالغي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشك

 دارد.

 كسب اجازه از بيمار براي مصاحبه  و انجام معاينه  .0

 برقراري ارتباط مناسب با بيمار و همراهان وي  .5

 تكريم بيماران و همراهان بيمار  .6

 وظايف ظاهري آنها با شئون حرفه اي پزشكي مطابقت داشته باشد  .7
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 اي كارآموزان  در اجراي وظايف حرفهمهارتهاي عملي الزم در دوره كودكان  ليست

 

 نحوه ارزيابي مهارت 

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، رگ گيري 0

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، پونكسيون مايع نخاع 2

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، تنفس با آمبوگ  3

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، (…ABGخونگيري شرياني) 0

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، خونگيري وريدي 5

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، گذاشتن سوند ادراري  6

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، گذاشتن لوله تراشه 7

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، گذاشتن لوله معده 8

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، استانداردECGگرفتن  9

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، استفاده از دستگاه الكتروشوك 01

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، تهيه الم خون محيطي  00

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، استفاده از گلوكومتر 02

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، استفاده از نوار ادراري  03

جلدي ،داخل پوستي و داخل تزريقات عضالني ،زير  00

 عروق

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ،

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، انجام پالس اكسي متر 05

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، انجام تست مانتو 06

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ، اندازه گيري زمان سيالن خون 07

هاي عفوني )كشت گلو ،كشت  نمونه برداري از بافت 08

 خون،...(

 DOPSبررسي پرونده ،پوشه فعاليت ،
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 در دانشگاه علوم گروه كودكان كارآموزان پزشكي  حرفه اي و اخالقي شرح وظايف

 پزشكي كرمانشاه 

 هدف : 

 و محتواي آموزشي گروه  كودكان موجود در ساختار طرح دورهدستيابي به  اهداف  -1

 آموزش پزشكيمصوب شده وزارت بهداشت درمان واجراي وظايف حرفه اي و اخالقي   -2

 الزم به اجرا ميباشد :توسط فراگيران  موارد زير 

 و ثبت امضاء ورود وخروج در دفتر آموزش . 03صبح تا ساعت 8حضور در بيمارستان از ساعت  .0

  نظر گروه.بند الف:كسراز امتحان پايان بخش با توجه به تعداد تأخيرطبق 

 صبح به غير از روزهاي دوشنبه وپنجشنبه . 9تا  8حضور در مورنينگ هاي صبحگاهي رأس ساعت  .2

 .بندالف: كسراز امتحان پايان بخش با توجه به تعداد غيبت وهر تأخيرطبق نظر گروه 

 9حضور در بخش هاي باليني طبق برنامه ريزي توسط مدير گروه وسوپروايزر آموزشي از ساعت  .3

 صبح.

 . 00 / 31حضور در برنامه هاي آموزشي گروه از ساعت .0

a. .بند الف:در صورت عدم حضور كسراز امتحان پايان بخش طبق نظر گروه 

 .8كودكان ،تزريقات وسونداژ، مانا،احياء نوزادان رأس ساعت  CPRحضور به موقع در كارگاههاي  .5

 ند حق شركت در بند الف:دانشجوياني كه به هر دليلي در كارگاهها غيبت داشته باش

 امتحانات پايان بخش را نخواهند داشت.

 .بند ب: مرخصي در روزهاي برگزاري كارگاهها لغو مي باشد 

 . بند ج:كسراز امتحان پايان بخش به ازاي تأخير در كارگاهها طبق نظر گروه 

كنفرانس در بيمارستان امام رضا)ع(و يك كنفرانس   دو كنفرانس در كل دوره به طوريكه يكارائه  .6

 در بيمارستان دكتر محمد كرمانشاهي با حضور رزيدنت ومسئول كارآموزان .
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و دانشكده كالسهاي درس تئوري روزهاي دوشنبه و پنجشنبه در مركز كرمانشاهي و امام رضا )ع(  .7

جلسه بوده و مالك  02تعداد غيبت هاي مجاز درس تئوري كودكان  پزشكي برگزار ميگردد و 

 محاسبه غيبت ها تعداد جلسات تدريس هر استاد در روز مي باشد نه روزهاي برگزاري كالس ها.

و كسر با نظارت  اساتيد و دستياران در بخشها و سير بيماري اخذ شرح حال وانجام معاينات بيماران  .8

 نظر مدير گروه و مسئول آموزش استاژرياز امتحان پايان بخش با 

 . در طول دوره  به همراه داشتن گوشي پزشكي .9

 رعايت بهداشت پاويونها وحفظ وسايل شخصي وتجهيزات پاويون. .01

روز غيبت موجه  8دانشجويان  حق مرخصي ندارند اما ميتوانند با كسب اجازه از اساتيد بخش از  .00

 در كل طول دوره استفاده نمايند

وظف است هرروز صبح قبل از ويزيت استاد بر بالين بيماران حضور يابدو بيمار خود را دانشجو م .02

خود را براساس وضعيت بيمار خود در هر روز در پرونده بيمار ثبت progress noteويزيت كرده و 

نمايد. همچنين در بيماراني كه شرح حال ندارند و تازه بستري شده اند شرح حال بگيرد و آن را در 

 ونده بيمار ثبت نمايد .پر

دانشجويان همچنين موظفند به مطالعه پرونده بيماران بستري ، اطالع از تشخيص بيمار ،اقدامات  .03

 نيكي انجام شده ، آزمايشات انجام شده بيمار يپاراكل

شركت منظم و فعال  در كليه كالسها ي درس تئوري و يا كارگاهي و جلسات آموزشي بخش شامل  .00

، ، راندهاي آموزشي و ساير management، كنفرانس هاي علمي ،كالس هاي گزارش صبحگاهي 

 برنامه هاي آموزشي .

 حضور فعال و منظم در ويزيت بيماران توسط پزشك معالج .05

شركت در درمانگاه طبق برنامه تعيين شده و گرفتن شرح حال ،انجام معاينه از بيمار و معرفي بيمار  .06

 به پزشك معالج يا دستيار
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بيمار در راندهاي آموزشي طبق نظر پزشك معالج يا دستيار مربوط شامل :معرفي كوتاه معرفي  .07

 بيمار،دليل بستري شدن ،بيان تشخيص هاي افتراقي و طرح درمان مي باشد

ارائه كنفرانس هاي علمي در صورت لزوم طبق برنامه تنظيمي توسط مسئول آموزش بخش يا  .08

 دستيار ارشد مي باشد.

ان ،درمانگاه طبق برنامه تعيين شده از سوي رياست گروه يا بخش يا دانشكده حضور در بيمارست .09

)مسئول آموزش كار آموزان هر بخش موظف است براي كليه ساعات حضور آنان در بخش برنامه 

 آموزشي مدون تهيه و در آغاز دوره اعالم كند (

شب در كل 01ورت از حداكثر تعداد كشيك ،براساس شرايط گروه و دانشكده تعيين و در هر ص .21

شب كه توسط مدير گروه با  5دوره تجاوز نخواهد كرد . حداقل تعداد كشيك در گروه كودكان 

رييس بخش بر اساس تعداد بيمار ،تعداد كار آموز،امكانات رفاهي ،تعداد تخت بيمارستاني و برنامه 

امكانات و شرايط  آموزشي حداقل تعداد كشيك را تعيين ميكند.ساعت كشيك كارآموزان بر اساس

 دانشكده پزشكي تعيين ميگردد.

كشيك(  5)   بيمارستان امام رضا )ع(  و كشيك 5حضور در كشيك )بيمارستان دكتر محمد كرمانشاهي 

 شب در بخش اورژانس. 8تا  31/3كشيك در طول دوره  از ساعت 01جمعاً 

 .بند الف:اعمال كشيك جريمه به ازاي هر غيبت دو كشيك جريمه 

  ب:كسر ازنمره پايان دوره طبق نظر گروه.بند 

تنظيم برنامه چرخش كار آموزان در بخشها و كشيك ها به عهده پزشك يا دستيارمسئول آموزش  .20

 كار آموزان است 

ساعت قبل (و يادر موارد 20جابجايي در برنامه كشيك ممكن نيست ،مگر با اطالع قبلي )حداقل  .22

 پزشك يا دستيار مسئول آموزش كار آموزان  اضطراري،به شرط تعيين جانشين و موافقت

ترك كشيك جز در موارد اضطراري و با كسب اجازه از پزشك يا دستيار ارشد كشيك مطلقا  .23

 ممنوع است .
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خروج از بيمارستان در اوقات عادي با استفاده از مرخصي ساعتي و با موافقت  پزشك يا دستيار  .20

 آموزان مقدور است .مستقيم و پزشك يا دستيار مسئول آموزش كار 

اولويت كاري كارآموزان شركت در جلسات و همايش هاي آموزشي،راندهاي آموزشي و در در  .25

 مانگاه هاست .

 نصب اتيكت شناسايي در معرض ديد بر روي روپوش پزشكي الزامي است  .26

 آشنايي با منشور حقوق بيمار .27

در انجام وظايف و يا شكايات كار موارد تخلف كار آموزان از شرح وظايف فوق و يا هرگونه اهمال  .28

آموزان در اين رابطه  حسب مورد در شوراي آموزشي بخش،گروه يا بيمارستان يا دانشكده مطرح 

و تصميمات الزم گرفته خواهد شد.چنانچه مسايل مطروحه در هركدام از مراجع رسيدگي كننده 

مقتضي ارجاع خواهد شد. مرجع  اوليه به نتيجه قطعي نرسدمورد به مرجع باالتر جهت اتخاذ تصميم

 نهايي تصميم گيري شوراي آموزشي دانشكده خواهد بود.

مديرگروه و رؤساي بخش ها ي بيمارستانهاي آموزشي مسئول حسن اجراي آئين نامه هاي اعالم  .29

شده از سوي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي هستند.رييس دانشكده  پزشكي از طريق 

 مارستانها بر حسن اجراي اين آيين نامه نظارت خواهند داشت .معاونين آموزشي بي

 . ميرسد تاييد دانشكده پزشكي به :برنامه مدون آموزشي كار آموزان در گروه 0تبصره

 ره را در ابتداي دوره كارآموزي:گروه آموزشي كودكان در يك جلسه توجيهي كارآموزان هر دو2تبصره

 د.نماي توجيه مي نمايد و آنان را با شرح وظايف و مقررات گروه آشنا مي

  طرح دوره وشرح وظايف كارآموزان توسط سوپروايزر آموزشي در  ابتداي هر دوره در

توضيحات در خصوص معرفي بخشهاي بيمارستان امام ميگيرد. اختيار كارآموزان قرا ر 

دانشجويان با بخشهايي كه در آنها  رضا)ع( و دكتر محمد كرمانشاهي جهت آشنايي

برگزاري امتحانات پايان  نحوه  توضيحات در خصوصهمچنين بايستي آموزش ببينند. 

 .به آنان آموزش داده ميشود  دوره  توسط سوپروايزر آموزشي
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مصوب )آموزشي در دوره سه ماهه كارآموزي بر اساس آموزش محوري رشته كودكانمحتواي 

 (وزارت ب.د.آ پزشكي

 

 زمان آموزش مكان آموزش عنوان محتوا رديف

تعريف طب كودكان،اپيدميولوژي بيماريها و مرگ و مير كودكان در  1

 ايران

 بعد از ظهر كالس درس

 بعد از ظهر كالس درس آشنايي با نظام سالمت و برنامه هاي سالمت كودكان در كشور 2

 راند-صبح بيماربالين  گرفتن شرح حال و معاينه فيزيكي كودك  3

آشنايي با غربالگري بيماريهاي براساس برنامه هاي كشوري و توصيه  4

 شده

 راند-صبح بالين بيمار

آشنايي با الگوهاي رشدطبيعي و غير طبيعي در كودكان ونحوه استفاده از  5

 منحني هاي رشد
 راند-صبح بالين بيمار

ابزارهاي ارزيابي نمودر آشنايي با الگوهاي تكامل طبيعي و غير طبيعيو  6

 early childكودكان با توجه به برنامه كشوري كودك سالم و

development 

 راند-صبح بالين بيمار

تغذيه با شير مادر ،مشاوره مادر شيرده ،بيماريهاي مادر و مصرف داروها  7

 در دوران شيردهي

 راند و كارگاه بالين 

زمان بلوغ )ارزيابي ،مشاوره (با تغذيه در دوران مختلف از شش ماهگي تا  8

 early childتوجه به برنامه كشوري كودك سالم و و

development 

 راند كالس درس و بالين

آشنايي با مشكالت تغذيه اي شايع در دوران كودكي و نوجواني با توجه  9

 ،چاقي و كمبود ريز مغزي ها(FTTبه برنامه كشوري مانا)

 ظهرازبعد كالس درس

كالس درس و  آشنايي با برنامه كشوري واكسيناسيون 13

 درمانگاه

 باليني-ظهر ازبعد

ارتقاءسالمت كودكان در زمينه پيشگيري از حوادث،مسموميت  11

 ،سوختگي بيماريهاي واگيرو غيرواگير،نقش پزشك 

كالس درس و 

 درمانگاه

 باليني-ظهر ازبعد

اپيدميولوژيك بيماريهاي عفوني در كنترل عفونت در بيمارستان ،كنترل  12

 سطح جامعه

كالس درس و 

 درمانگاه

 باليني-ظهر ازبعد

 صبح كارگاه احيا كودكان 13

 صبح كارگاه آشنايي با ارزيابي كودك بدحال با توجه به برنامه كشوري مانا 14

 صبح كالس درس معاينه نوزاد سالم ترم و مراقبتهاي اوليه اتاق زايمان 15

 عصر كالس درس تراتوژن  16

 صبح كارگاه و باليني احيا نوزادان 17

 صبح باليني و كالس درس رويكرد به نوزادمبتال به ديسترس تنفسي ،آپنه وسيانوز 18

 صبح باليني و كالس درس رويكرد به نوزاد مبتال به زردي  19

 صبح باليني و كالس درس رويكرد به نوزاد مبتال به تشنج 23

 صبح باليني و كالس درس پيگيري نوزاد نارس 21

 صبح باليني و كالس درس poor feedingرويكرد به نوزاد مبتال  22
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 زمان آموزش مكان آموزش عنوان محتوا رديف
رويكرد به نوزاد مبتال به استفراغ،ديستانسيون شكمي و عدم دفع  22

 موكونيوم

 ظهرازبعد -راند  بالين و كالس درس

 ظهرازبعد -راند  بالين و كالس درس در نوزادان عفونت 22

 ظهرازبعد -راند  بالين و كالس درس تغذيه و مايع درماني در نوزاد 22

 صبحها morning رويكرد به كودك مبتال به بي قراري 27

رويكرد به كودك مبتال به گوش درد،رينوره و گلودرد بر اساس  28

 برنامه  مانا

 صبحها كالس و بالين

سرفه)حاد و مزمن(ويزينگ و تاكي پنه بر  رويكرد به كودك مبتال به 29

 اساس برنامه مانا

 صبح و عصر كالس

 عصرها و صبح ها كالس و بالين تب رويكرد به كودك مبتال به 31

 عصرها و صبح ها كالس و بالين پنوموني رويكرد به كودك مبتال به 31

 عصرها و صبح ها كالس و بالين  مننژرويكرد به كودك با عاليم تحريك  32

   سيانوز رويكرد به كودك مبتال به 33

 عصرها و صبح ها كالس و بالين درد قفسه سينه ،تپش قلب و سوفل قلبي رويكرد به كودك مبتال به 32

اسهال و ارزيابي ميزان كم آبي ،مايع  رويكرد به كودك مبتال به 32

 درماني خوراكي مطابق برنامه مانا

 عصرها و صبح ها كالس و بالين

 عصرها و صبح ها كالس و بالين دل درد رويكرد به كودك مبتال به 32

 عصرها و صبح ها كالس و بالين استفراغ رويكرد به كودك مبتال به 37

 عصرها و صبح ها كالس و بالين يبوست رويكرد به كودك مبتال به 38

 عصرها و صبح ها و بالينكالس  زردي رويكرد به كودك مبتال به 39

 عصرها و صبح ها كالس و بالين هپاتواسپلنومگالي  رويكرد به كودك مبتال به 21

 عصرها و صبح ها كالس و بالين سردرد رويكرد به كودك مبتال به 21

 عصرها و صبح ها كالس و بالين تشنج رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها و صبح ها كالس و بالين فلج شل حاد رويكرد به كودك مبتال به 23

 عصرها و صبح ها كالس و بالين floppy baby رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها و صبح ها كالس و بالين عاليم اختالالت انعقادي رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها و صبح ها كالس و بالين لنفادنوپاتي رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها  كالس و بالين لنگش و آرتريت رويكرد به كودك مبتال به 27

 عصرها  كالس  كوتاهي قد رويكرد به كودك مبتال به 28

 عصرها و صبح ها كالس و بالين  بلوغ طبيعي و برخورد با كودك مبتال به اختالالت بلوغ 29

 عصرها و صبح ها كالس و بالين هيپوگليسمي رويكرد به كودك يا نوزاد مبتال به 21

 عصرها و صبح ها كالس و بالين هيپوكليسمي و ريكتز رويكرد به كودك يا نوزاد مبتال به 21

 عصرها و صبح ها كالس و بالين ادم و پروتئينوري رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها و صبح ها كالس و بالين سوزش ادراروعفونت ادراري رويكرد به كودك مبتال به 23

 عصرها و صبح ها كالس و بالين اختالل در كنترل ادرار رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها و صبح ها كالس و بالين هماچوري و گلومرولونفريت رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها و صبح ها كالس و بالين پلي اوري رويكرد به كودك مبتال به 22

 عصرها و صبح ها كالس و بالين اوليگوري و نارسايي حاد كليه  رويكرد به كودك مبتال به 27
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 زمان آموزش مكان آموزش عنوان محتوا رديف
   مشكالت شايع چشمي رويكرد به كودك مبتال به 58

 عصر و صبح كالس و بالين آنمي رويكرد به كودك مبتال به 59

هوايي ديسترس تنفسي و انسداد راه  رويكرد به كودك مبتال به 63

 و جسم خارجي( )كروپ،اپيگلوتيت

  

 صبح ها كالس درس رويكرد به كودك مبتال به شوك 61

 صبح ها كالس درس خونريزي گوارشي)فوقاني و تحتاني( رويكرد به كودك مبتال به 62

 عصرها كالس درس و راند رويكرد به كودكي كه مواد سوزاننده و يا جسم خارجي را بلع كرده است 63

 عصرها كالس درس و راند اختالل سطح هوشياري)كوما و دليريوم (  رويكرد به كودك مبتال به 64

آشنايي با اصول فيزيوپاتولوژي مايعات بدن و ارزيابي اختالالت شايع  65

  الكتروليتي

 عصرها كالس درس و راند

 عصرها كالس درس و راند  ارزيابي اختالالت اسيد و باز 66

 عصرها كالس درس و راند درماني وريدي در شرايط طبيعي و غير طبيعينحوه مايع  67

 صبح و عصر كالس درس و راند  آسم 68

 صبح و عصر كالس درس و راند  بروسلوز-سالمونلوز 69

 صبح و عصر كالس درس و راند سرفه سياه– كزاز–ديفتري  73

 صبح و عصر كالس درس و راند بيماريهاي انگلي روده 71

 صبح و عصر كالس درس و راند استئوميليت و آرتريت سپتيك 72

 صبح و عصر كالس درس و راند بيماريهاي شايع و ويروسي غير بثوري 73

 صبح و عصر كالس درس و راند آنافيالكسي-آنژيوادم-كهير 74
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 صبح و عصر كالس درس و راند رويكرد به فشار خون باال در اطفال 86

 صبح و عصر كالس درس و راند آشنايي با عاليم شايع نارساي قلب در اطفال 87

   آشنايي با يافته هاي شايع راديو گرافي در طب كودكان 88
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بر اساس آموزش محوري رشته  پزشكي  زيوآمدوره كارطي  در كودكان   گروه تواي آموزش تئوريمح

 به شرح زير مي باشد.  كودكان

ايام 

ه

ف

ت

 ه

 مكان استاد عنوان ساعت

دوشنبه 

1

/

2

/

9

9 

 8ـ9

 

  9ـ11

 

استراحت

 11:01ـ12

 
  

پنجشنبه 

4

/

2

/

9

9 

 8ـ9

 

  9ـ11

 

استراحت

 11:01ـ12

 
  

دوشنبه 

8

/

2

/

9

9 

   8ـ9

  9ـ11

 

استراحت

 11:01ـ12

 

  

پنجشنبه 

1

1

/

2

/

9

9 

 8ـ9

 9ـ11
 

 

استراحت

   11:01ـ12
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ايام 

ه

ف

ت

 ه

 مكان استاد عنوان ساعت

دوشنبه 

1

5

/

2

/

9

9 

  11ـ12

 

پنجشنبه 

1

8

/

2

/

9

9 

 8ـ9
 

    9ـ11

 استراحت

 11:01ـ12
FTT

MR 

  

دوشنبه 

2

2

/

2

/

9

9 

11-11    

  11ـ12

پنجشنبه 

2

5

/

2

/

9

9 

   8ـ9

 9ـ11

 

 

 استراحت

  11:01ـ12

دوشنبه 

2

9

/

2

/

  8ـ9

    9ـ11

    11:01ـ12
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9

9 

ايام 

ه

ف

ت

 ه

 مكان استاد عنوان ساعت

پنجشنبه 

1

/

0

/

9

9 

 8ـ9
 

   9ـ11

 استراحت

 11:01ـ12

early child development

 

پنجشنبه 

8

/

0

/

9

9 

  8ـ9

 9ـ11

 

 استراحت

 11:01ـ12
  

 
  

دوشنبه 

1

2

/

0

/

9

9 

 8ـ9

 
 

 9ـ11

 استراحت

 11:01ـ12

دوشنبه 

1

9

/

0

/

9

9 

 8ـ9
 

 

 9ـ11

 استراحت

 11:01ـ12

ايام 

ه
 مكان استاد عنوان ساعت
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ف

ت

 ه

پنجشنبه 

2

2

/

0

/

9

9 

   8ـ9

   9ـ11

 استراحت

   11:01ـ12

دوشنبه 

2

6

/

0

/

9

9 

 8ـ9
 

   9ـ11

 استراحت

  11:01ـ12

پنجشنبه 

2

9

/

0

/

9

9 

  8ـ9

 9ـ11

 

 

دوشنبه 

2

/

4

/

9

9 

   8ـ9

  9ـ11

 

پنجشنبه 

5

/

4

/

9

9 

  DKA 8ـ9

 9ـ11
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ايام 

ه

ف

ت

 ه

 مكان استاد عنوان ساعت

دوشنبه 

9

/

4

/

9

9 

  8ـ9

   9ـ11

استراحت

    11:01ـ12

پنجشنبه 

1

2

/

4

/

9

9 

 8ـ9
 

U/A 9ـ11

 استراحت

 11:01ـ12

دوشنبه 

1

6

/

4

/

9

9 

   8ـ9

11-9 

 11ـ 12

 
 
 

 

  اساتيد محتواي آموزشي دروس تئوري خود را بصورت اساليد هاي در شرايط كرونا

 : مي نمايند بارگزاري زير  در سامانه نويد به آدرسپاورپوينت  همراه با ضبط صدا 

http://navid.kums.ac.ir 
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 به در مركز مهارتهاي باليني  توسط اساتيد كودكان  كه در كارگاهها محتواي آموزشيرئوس 

 دانشجويان آموزش داده ميشود شامل موارد ذيل ميباشد:

 

در اين كارگاه موارد ذيل آموزش داده ميشود :انجام پالس  -كارگاه هاي احيا ء نوزادان  .0

 گذاشتن لوله تراشه -تنفس با آمبوگ -اكسي متر

در اين كارگاه  موارد ذيل آموزش داده ميشود :انجام پالس اكسي  -كارگاه احيا كودكان .2

استاندارد، استفاده از دستگاه ECGگذاشتن لوله تراشه، گرفتن  -تنفس با آمبوگ -متر

 الكتروشوك

در اين كارگاه موارد زير آموزش داده ميشود : نحوه  رگ گيري -كارگاه تزريقات و سونداز  .3

ي وريدي، تزريقات عضالني ،زير جلدي ،داخل پوستي و داخل عروق، خونگيري ، خونگير

( بيماران ،گذاشتن سوند ادراري، گذاشتن لوله معده، نحوه …ABGشرياني به منظور چك)

 استفاده از نوار ادراري، پونكسيون مايع نخاع، انجام تست مانتو 

ود : شيرمادر بيماريهاي تنفسي در اين كارگاه موارد ذيل آموزش داده ميش-كارگاه مانا  .0

 شيرخواران و  كودكان همچنين  بيماريهاي اسهالي در شيرخواران و كودكان 

 رئوس محتواي آموزشي كارگاه مانا )مراقبت هاي ادغام يافته ناخوشي هاي اطفال(

  سال  5ماهه تا  2ارزيابي طبقه بندي و درمان كودك 

 عاليم و نشانه هاي خطر 

 سرفه يا تنفس مشكل دار 

 ارزيابي اسهال و كم آبي ، تشخيص هاي افتراقي 

 ارزيابي تب و تشخيص هاي افتراقي  

 ارزيابي مشكالت گوش  

 گلودرد(  )ارزيابي مشكالت گلو  

 تشخيص هاي افتراقي خواب آلودگي ، تشنج و كاهش سطح هوشياري 

 (ويزينگ همراه -استريدور و ويزينگ بدونتشخيص هاي افتراقي سرفه يا تنفس مشكل به تفكيك ) 

 استريدور افتراقى هاى تشخيص

 مزمن سرفه افتراقى هاى تشخيص -
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 تب بدون عاليم موضعي 

 تب با عاليم موضعي / تب با بثورات 

 روز 7تب بيشتر از 

 اختالالت رشد 

 واكسيناسيون 

 مكمل هاي دارويي 

 نحوه انتقال و ساير مشكالت  

 پيگيري  

 مشاوره با مادر  

 :درمان

 تنفسى وقفه یا (Gasping منقطع تنفس با کودك در هوایى راه کردن باز نحوه
 (choking) پیشرونده تنفسى دیسترس یا موثر غیر تنفس خارجى با جسم آسپیراسیون دچار کودك در هوایى راه کردن باز نحوه
  کمکى تنفس / قلبى ماساژ / اکسیژن دادن نحوه
  موثر تنفس با هوشیارى عدم دچار کودك به دادن وضعیت نحوه
 هیپوولمیک) شوك موارد براي وریدي مایعات سریع دادن نحوه

 
  تشنج درمان نحوه

  خون قند آمدن پایین از پیشگیرى/وریدى گلوکز دادن نحوه -
  انتقال امکان عدم صورت در یا و انتقال از قبل کودك درمان

 كم آبي  درمان

 آنمى ماالریا، وبایى، اسهال خونى، اسهال شدید، پایدار اسهال پایدار، حاد و  اسهال 
 . منزل در اسهال درمان -الف درمانى برنامه
  اسموالر هیپو اس .آر .او با نسبى آبى کم درمان - ب درمانى برنامه
 شدید آبى کم سریع درمان - ج درمانى برنامه

 
 داروى دادن نحوه سینوزیت، گوش، مزمنو  حاد عفونت پنومونى، عفونتهاي تنفسي  درمان

 وسرماخوردگي سرفه در خانگى ضرر بى هاى درمان ، منزل در خوراکى
  گوش چرك خروج صورت در خشک گذارى فتیله سرماخوردگى،

  ( UTI )ادرارى ، عفونت ویروسى، کروپ برونشیولیت، مالت بروسلوز، تب سل، سرفه، سیاه درمان
  . دارد باال تب کودك اگر

  کودك رشد و تغذیه مشکالت
 . آسم درمان

 
 پيگيري 

 گلودرد گوش، عفونت خونى، اسهال تب، پایدار، اسهال حاد، اسهال پنومونى، پیگیرى
 28 ......... سرماخوردگى یا سرفه ، کودك رشد ارزیابى و تغذیه مشکالت استرپتوکوکى،

 
 مادر با مشاوره

 کودك تغذیه نحوه و غذا :بیمارى در اى تغذیه هاى توصیه
 خورد نمى غذا خوب بیمارى طول در کودك اگر کند، رشدنمى خوب کودك اگر 

  پایدار اسهال تنفسى، حاد عفونت حاد، تب ،اسهال :بیمارى در اى تغذیه هاى توصیه
 کند مراجعه موقع چه
 

 سالمت بخش کارکنان براى کودك پايه احياء الگوريتم

  دارند حضور بیشتر یا احیاگر دو /وقتى (دارد حضور احیاگر یک وقتى
 

   ماهه 2ارزيابي طبقه بندي و درمان كودك زير 

 بندى طبقه و ارزيابى
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  فورى خطر عالئم

  خطر هاى نشانه و عالئم

  پوست ناف، پستان، چشم، : موضعى هاى عفونت

  زردى

 آبى كم

  بدن دماى اختالل

  مشكالت ساير /انتقال نحوه /دارويى هاى مكمل /سازى ايمن/تغذيه وضعيت

 درمان
 نوزاد احياى گام به گام روند

 شيرخوار حرارت اتالف از پيشگيري

  هوايي راه كردن باز

  اكسيژن و مثبت فشار با تهويه انجام نحوه

  اكسيژن آزاد جريان دادن نحوه

  بيهوش شيرخوار به دادن وضعيت نحوه

 پيگيرى و مادر با مشاوره
 اطمینان برفک، درمان برگردد، فورا باید موقع چه کند، مراجعه موقع چه :مادر با مشاوره

  دهید آموزش مادر به را منزل در الزم هاى مراقبت شیرخوار، براى گرم مکان از
 ناکافى، گیرى وزن بدن، دماى اختالل آبى، کم شیرخوردن، مشکالت :پیگیرى
  برفک تغذیه، نحوه زردى، موضعى، هاى عفونت

  (HIV/AIDS) پرخطر مناطق ویژه

 پيگيرى

 هیپوولمیک) شوك موارد براي وریدي مایعات سریع دادن نحوه

  خون قند آمدن پایین از پیشگیرى /وریدى گلوکز دادن نحوه
  انتقال امکان عدم صورت در یا و انتقال از قبل شیرخوار درمان

 سن اساس بر پاتولوژیک روبینمی هیپربیلی خطر هاي محدوده
 . روبین بیلى مقدار و
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 كارآموز پزشكي  شامل  محتواي آموزشي ديگر گروه در طي دوره جهت فراگيران 

  .است  بر بالين بيمار توسط كارآموز   فراگيري اقدامات تشخيصي و درماني

 

   آموزش موارد زير در داخل بخشهاي باليني حسب مورد بيمار بر بالين انجام ميگيرد  و كارآموز

  .فرآيند يادگيري طبق مقررات گروه ميباشدموظف به شركت در 

  انجام امور زير تنها با نظارت  مستقيم پزشك معالج يا دستيار و موافقت  آنان ميتواند توسط

 كارآموز انجام شود   : 

  بخيه زدن و بخيه كشيدن 

  ساده و شستشوي زخم و نحوه استريل نمودن انجام پانسمان 

  نمونه گيري از گلو و زخمها 

  تهيه الم خون محيطي 

   فيزيوتراپي تنفسي 

   ساكشن ترشحات حلق و لوله تراشه 

  رنگ آميزي گرم و مشاهده الم خون محيطي 

  نمونه گيري  براي كشت خون  

  تهيه و تفسير ميكروسكوپي نمونه ادرار 

  گذاشتن لوله معده و گرفتن نمونه از ترشحات معده 

 گرفتنECG   و تفسير آن 

  كارآموزان در موارد زير تنها ميتوانند انجام هر كدام از اين اعمال را توسط فراگيران مقاطع باالتر 

 ) كارورز يا دستيار ( مشاهده نمايند : 

  ( مشاهده انجام پونكسيون لومبارLP) 

  مشاهده تخليه آبسه 

   مشاهده نمونه گيري سوپراپوبيك 

   مشاهدهTAP مايع آسيت و پلور 

  سپيراسيون و بيوپسي مغز استخوان مشاهده آ 

   مشاهده پونكسيون مفصل زانو 

  مشاهده تزريق داخل نخاعي و داخل مفصلي مشاهده تزريق داروهاي خطرناك 

  مشاهده تعويض لوله نفروستومي يا سيستوستومي 

   مشاهده كات دان 
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  ادراري نوزادان و شيرخواران   مشاهده سوندا 

   مشاهده درناژ سوپراپوبيك 

 ن نوزادان ر وريد نافي و همكاري در تعويض خومشاهده گذاشتن كاتت 

  مشاهده گذاشتنChest Tube 

  مشاهده و شركت در فرآيند آموزشي هر اقدام تشخيصي و درماني و تهاجمي ديگر كه حسب بيمار

 به دستور و يا توسط پزشك معالج انجام ميگيرد  
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  آموزش مجازيشرايط پاندمي كرونا   در كودكان  گروه 

  در گروه تشكيل و تقويت نمود. را 

 

 در كانال ارتباطي واتساپ" آموزش مجازي "راه اندازي گروه  .0

 

هدف از تشكيل اين گروه امكانسازي ارتباط اساتيد با دانشجويان  در موضوعات  

 .مي باشد   دانشجويان  مورد نياز مصوب  و  مواردآموزشي 

 (  :   t xEducation Conteمحتوا ي آموزشي اين گروه ) 

 فايل صوتي  اساتيد  در موضوعات آموزشي اطفال 

 فايل تصويري اساتيد 

 اساتيد Modeling  كالسهاي  

 Approach to Case        

 (EBMآموزش مبتني بر شواهد   )  

 ژورنال كالب  

 هاي آموزشي   Caseتصاوير آموزشي  از بيماران و   

 Management       بيماريها 
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 CPC 

 جداول  آموزشي  )مبتني بر رفرنس هاي  معتبر اطفال ( 

 موتاليتي كنفرانس 

 تومور بورد 

 در موضوعات آموزشي   پرسش و پاسخ  

 Case Report  

  Book Review موارد  

 ه هاي آموزشيامكانسازي ارائه انتقادها ،نظرات و پيشنهادات اساتيد و دانشجويان در نحوه احراي برنام 

  سامانه نويد -2

 

اين سامانه  آموزشي توسط  معاونت آموزشي ،  دانشكده پزشكي طراحي شده است و كليه گروههاي آموزشي 

محتواي آموزشي  خود را  در اين  سامانه  بر اساس سر فصل دروس تئوري مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش 

 برنامه آموزشي گروهها بارگزاري مي نمايند . پزشكي مختص گروههاي آموزشي  در چارچوب 

گروه آموزشي  كودكان دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و تحت نظارت مدير محترم  

گروه كليه اساتيد گروه  برنامه دروس تئوري خود را به تفكيك بر اساس برنامه آموزشي مختص رشته تخصصي  هر  

يات علمي گروه ارائه مي نمايند . نحوه  ارائه شامل  اساليد هاي پاورپوينت و  فايل صوتي  موضوع يك از اعضا ه

 آموزشي  استاد مربوطه مي باشد .
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 روش هاي آموزشي فراگيران 

 

0. Video Presentation 

2. Small group discussion 

3. bedside 

0. Lecture 
5.  (EMB)Evidence Based Medicine 
6. Case based teaching 

 بالين بيماران بستري و  راندهاي عمومي بخشآموزش بر  .7

 سرپايي  ويزيت درمانگاه بصورتآموزش در  .8

 كالس  درس تئوري برگزاري  .9

 Approach to Case  ،Case Report, CPCكنفرانس،ژورنال كالب ،گزارش صبحگاهي ،  .01

 : موارد ذيل ميباشد كارگاه هاي  مهارتهاي باليني شامل .00

A. نوزادان  كارگاه هاي احيا ء  

B.  مانا 

C.  احيا كودكان 

D. ژتزريقات و سوندا 
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 روش هاي ياددهي در گروه كودكان فلوچارت
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 آموزش هاي مبتني بر شواهد ساختار
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  عملكرد به اهداف آموزشي دوره و گروه كودكان در راستاي 

 هدف پيشگيري از ايجاد همچنين با  اجراي صحيح ساختار دوره 

 دستورالعمل ايمني اقدام به تدوين مخاطرات براي فراگيران 

 در زمان آموزش  نموده است . حفاظت  فراگيران و

 

 حفاظت  فراگيران دستورالعمل ايمني و  

 رعايت استقاده از روپوش سفيد و پوشش اداري در فضاي بيمارستان-1

 رعايت نصب اتيكت نشان دهنده هويت و مشخصات فراگير-2

 حقوق بيمارو رعايت شان بيمار منشورآشنايي با-3

 رعايت ايمني بيماران-4

 مقررات بيمارستان از نظر سلسله مراتبي در ارتباط با پرسنل و رعايت شان پرسنلآشنا به -5

آشنا به حقوق خود در جايگاه ارائه دهنده خدمت و آموزش گيرنده و همچنين چگونگي پيشگيري از آسيبهاي -6

 بيولوژيك و ...به فراگير)از جمله نيدل استيك و ...(

 پوشش بيمارستان در فضاي خارج و اطراف بيمارستان رعايت ورود و خروج و منع استفاده از-7

 رعايت حضور در بخش متناسب با انتظارات اساتيد بخش-8

 و...99-44آشنايي با كدهاي بيمارستاني در مواقع ضروري از جمله كد-9

 آشنايي با نحوه ارجاع دهي و ارتباط با بيمارستانهاي مختلف-11

 تيم حفاظت و حراست بيمارستان نگهباني و ...آشنايي با نحوه ارتباط ايشان با -11

 آشنايي با موارد ارتباط و هماهنگي با تيم حفاظت نگهباني و ...-12

 م بيمار و رعايت رازداري اسرار بيمارانيچگونگي تكر-13

 به خود و پرسنل و بيماران نحوه شناسايي آسيبها و تهديدها-14

 حفاظت از اموال شخصي-15

 يمارستان)پرونده بيماران و ...(به افراد ناشناسندادن اطالعات ب-16

 عدم حمل اشياء گران قيمت و سالح سرد و گرم به همراه خود در داخل بيمارستان-17

 توجه به تذكرات پرسنل حفاظت فيزيكي و همكاري در موارد بحراني-18
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 رعايت و حفظ حريم خصوصي در تمام موارد-19

 بهداشتي اعالم شده از سوي وزارت بهداشت در شرايط كرونارعايت كامل دستور العمل هاي -21

استفاده از ماسك به هنگام حضور در بيمارستان و بخشهاي بيمارستاني و تماس با بيماران اعم از ساعات -21

 كشيك و غيركشيك)درشرايط كرونا(

 نادر شرايط كرو استفاده از دستكش يكبار مصرف به هنگام ويزيت و تماس با بيماران-22

رعايت پوشش ويژه مخصوص تماس با بيماران مبتال به كرونا به هنگام حضور در بخش ويژه بيماران بستري -23

 كرونا

رعايت دستورالعمل ها و محدوديت هاي اعالم شده از سوي مدير محترم گروه و آموزش گروه شامل -24

 ازدحام در شرايط قرمز كرونامحدوديتهاي ساعات و زمان حضور در بخش هاي بيمارستان و پيشگيري از 

و شستشوي صحيح دستها در بخشها در شرايط كرونا با هدف پيشگيري از آلودگي به  رعايت استفاده از الكل-25

 ويروس كرنا

مديرمحترم گروه در شرايط بروز هركونه عاليم باليني  و الزام به اعالم وضعيت جسماني خود به آموزش-26

 شخصي كرونا با صالحديد متخصصين محترم عفونيتست مشكوك به كرونا جهت انجام ت

رعايت موارد قرنطينه در شرايط آلوده شدن به ويروس كرونا با هدف پيشگيري از اشاعه ويروس در سطح -27

 پرسنل و بيماران و ديگر فراگيران

 الزام به شركت در كالسهاي آموزش ايمني و حفاظت فراگيران-28
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 براي دستيابي به اهداف ويژه آموزشي  از فراگيران  انتظارات گروه

گروه كودكان بر اساس محتواي آموزشي ارائه شده خود و بر اساس ساختار تعريف شده در اجراي وظايف 

ماهه از  سهحرفه اي و اخالقي مختص كارآموزان پزشكي مصوب وزارت ب.د.ا. پزشكي  در پايان دوره  

رت كسب در حدود تعيين شده زير دانش و مها دانشجو ي كارآموز پزشكي كودكان انتظار دارد كه

 (Must learnنمايد.)

 دانشجوي پزشكي در پايان دوره سه ماهه خود بايد :

 

 را كسب كرده باشد مهارت كامل در گرفتن شرح حال از كودكان  .0

 را كسب كرده باشد مهارت كامل در معاينه فيزيكي كودكان .2

 را كسب كرده باشدبيماران  تشخيصي planمهارت در تعيين  .3

 را كسب كرده باشد هاي افتراقيمهارت در ارائه تشخيص  .0

 باشدرا كسب كرده  problem list  مهارت كامل در ارائه .5

  را كسب كرده باشد مهارت كامل در سير بيماري .6

 شرح حال باليني الزاميست(01)از نظر عملي جهت كسب مهارتهاي فوق گرفتن حداقل              

  آموزش و اساتيد هر بخش مشخص ميشودمسئول كنترل شرح حال  و رفع اشكال توسط كارشناس 

دانشجو در طي دوره دربرنامه ويزيت هاي آموزش  باليني  بيماران  كه توسط اساتيد گروه انجام ميشود   -7

 بر اساس برنامه روتيشن آموزش گروه شركت منظم و مرتب داشته باشد .

صبحگاهي ،كنفرانسها ، ژورنال  دانشجو در طي دوره در كليه فعاليتهاي آموزشي گروه اعم از گزارش -8

 و غيره بر اساس مقررات و برنامه گروه و بخش شركت كرده باشد . CPCكالب ، راند بخش ،  

مكاري و هماهنگي دانشكده پزشكي برنامه ريزي ي تئوري بيماريهاي اطفال كه با هدانشجو در كالسها -9

 .و آموزشهاي ارائه شده را فرا گرفته باشد كرده باشد  ميگردد و توسط كليه اساتيد گروه ارائه ميشود شركت



37 
 

 

همچنين دانشجو موظف است در كليه كارگاههاي آموزشي گروه كه در مركز  مهارتهاي باليني در جهت -01

و اهداف آموزشي كارگاهها را   محتواي آموزشي گروه  برگزار شده است  شركت نموده باشداجراي و تكميل 

 كسب كرده باشد.

 .اجرا كرده باشد بر اساس برنامه در چارچوب مقررات گروه دو كنفرانس گروهي  را در كل دوره -00

كشيك  موظف در طي دوره را انجام داده باشد . كشيك ها در ساعات عصر مي باشد و طي  01حداقل -02

بوده باشد همچنين  كشيك دانشجو از بيماران تازه بستري شرح حال گرفته باشد و پي گير بيمار و آزمايشات او

 آمادگي الزم جهت پاسخگويي در گزارش صبحگاهي روز بعد را داشته باشد

دانشجو در فرآيند يادگيري كليه پروسيجرهاي انجام شده در بخش هاي باليني بر اساس ضوابط و  -03

 مقررات تعيين شده  جهت آموزش آنان شركت كرده باشد.

سرپايي بر اساس ضوابط و مقررات تعيين شده  جهت آموزش دانشجو در فرآيند ويزيت هاي آموزش -00

 آنان شركت كرده باشد.

بايد در آزمونهاي بعمل آمده  گروه كودكان  از محتواي تئوري نمره حد نصاب را كسب كرده  دانشجو-05

 . باشد 

كويني نمره و يا ارزيابي هاي ت OSCE   دانشجو بايد در آزمون هاي ارزشيابي گروه اعم از آزمونهاي -06

 حد نصاب را كسب كرده باشد.
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    از فراگيران به منظور ارزيابي اهداف آموزشي به شرح زير مي باشد .  روش هاي ارزيابي

 . فراگيران استدانش ، مهارت و نگرش حيطه هاي ارزيابي در  شاملاين روشها 

 روش ارزيابي دانش:

 در پايان دوره سه ماههMCQامتحان 

 ارزيابي دانش ،مهارت و نگرش :روش 

 OSCE8

 

Morning
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 ارزشيابي از استاژر كودكان نحوه فلوچارت

C                                            B                                              A                                

 

                                                                                                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

                                      

 

 

 

 

 

 

 

امتحان كتبي 

درون بخشي 

OSCE 

نمره 

 قبولي

A+B+c 
 

  

نمره درون 

 بخشي 

 6كل نمره = 

 نمره

 

 نمره انضباطي

 6كل نمره = 

 نمره

 

سنجه هاي مورد 

 ارزيابي شامل: 

 ـ فعاليت در راند 

ـ فعاليت در پرسش و 

 پاسخ

ـ فعاليت در كارهاي 

 بخش 

  Progress note ـ نوشتن

 كردن  Presentـ نحوه 

ـ  نحوه ارائه 

 كنفرانسها

 سنجه هاي مورد ارزيابي:

 Morningـ حضور در 
ـ حضور در كارگاه هاي برگزار 

 شده 

 ـ حضور در كنفرانسها

 و ژورنال كالب ها CPCر ـ حضور د

 ـ احترام به بيمار

 ـ احترام به استاد

 ـ احترام به رزيدنت و پرسنل

ـ عدم تأخير در بخش ) هر مورد 

نمره /هر  25/1گزارش تأخير كسر 

يا  Morningمورد گزارش غيبت در 

نمره / هر  5/1كنفرانسها كسر 

 1مورد غيبت غير موجه در بخش 

 نمره(

 8كل نمره = 

 نمره

حداقل نمره 

 4قابل احراز 

 نمره مي باشد

غيبت بيش از حد اندازه و بي 

احترامي به استاد در بخش مساوي 

 دانشجو Failاست با 

حداقل نمره = 

 نمره  12
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