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 هدف كلی درس:

 ة اول:اهداف كلی جلس

 هاي دستگاه تنفسي فوقاني در اطفالبا عفونتآشنايي كار آموزان پزشكي 

 جلسة اول: اهداف ویژه     

 كارآموز پزشكي مي بايستي :

  های دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را فهرست کند.انواع عفونت .1

 های دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را توضیح دهد.عوامل اتیولوژیک عفونت .2

 دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را توضیح دهد.های عوامل اپیدمیولوژی عفونت .3

 های دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را توضیح دهد.عالیم بالینی عفونت .4

 های دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را توضیح دهد.عالیم پاراکلنیک عفونت .5

 های دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را توضیح دهد.راههای تشخیص عفونت .6

 های دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را توضیح دهد.عفونت راههای درمان .7

 های دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را مثال بزند.عوارض عفونت .8

 موارد ارجاع دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را طبقه بندی کند. .9

 های افتراقی دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را طبقه بندی کند.تشیخص .11

 گاه تنفسی فوقانی در اطفال را بیان کند.نحوه پیشگیری از دست .11

 عوامل مساعد کننده دستگاه تنفسی فوقانی در اطفال را بیان کند. .12

 در پايان دانشجو قادر باشد:
 فارنژیت باکتریال و ویرال را بطور کلی از  هم تشخیص دهد. .1

 های بوجود آورنده فارنژیت باکتریال و ویرال را بیان کند.شایعترین سوش .2

 بالینی مرتبط با فارنژیت باکتریال و ویرال را از هم تفکیک کند.عالیم  .3

 راههای درمان مرتبط با فارنژیت باکتریال و ویرال را از هم تفکیک کند. .4

  عوارض مرتبط با فارنژیت باکتریال و ویرال را از هم تفکیک کند. .5

 نحوه پیشگیری از فارنژیت )حاد و ویرال( را فهرست کند. .6

 مرتبط با فارنژیت )حاد و ویرال( را بیان کند. دستورات مراقبتی .7

 عوامل مساعدکننده اوتیت مدیا در اطفال را فهرست کند. .8

 عوامل اتیولوژیک اوتیت مدیا در اطفال را فهرست کند. .9

 اطفال( بلد باشد. -های سنی )شیر خواران عالیم بالینی اوتیت مدیا در اطفال را بر حسب گروه .11

 ال را فهرست کند.عوارض اوتیت مدیا در اطف .11



 راههای درمان اوتیت مدیا در اطفال را لیست کند. .12

 موارد ارجاع اوتیت مدیا در اطفال را عنوان کند. .13

 موارد اوتیت مدیا راجعه  در اطفال را توضیح دهد. .14

 عوامل مساعد کننده سینوزیت در اطفال را توضیح دهد. .15

 عوامل اتیولوژیک سینوزیت در اطفال را توضیح دهد. .16

 ل اپیدمیولوژیک سینوزیت در اطفال را توضیح دهد.عوام .17

 عالیم بالینی سینوزیت در اطفال را توضیح دهد. .18

 راههای تشخیص پاراکلنیک سینوزیت در اطفال را توضیح دهد. .19

 درمان سینوزیت در اطفال را توضیح دهد. .21

 عوارض سینوزیت در اطفال را توضیح دهد. .21

  ال را توضیح دهد.سینوزیت در اطف Follow upنحوه پیگیری و  .22

 نحوه مراقبت از بیمار مبتال به سینوزیت در اطفال را توضیح دهد. .23

 عوامل اتیولوژیک الرنگو تراکتو برونشیت )کروپ( در اطفال را فهرست کند. .24

 عوامل اپیدمیولوژیک الرنگو تراکتو برونشیت )کروپ( در اطفال را فهرست کند. .25

 وپ( در اطفال را فهرست کند.عالیم بالینی الرنگو تراکتو برونشیت )کر .26

 راههای تشخیص الرنگو تراکتو برونشیت )کروپ( در اطفال را توضیح دهد. .27

 درمان الرنگو تراکتو برونشیت )کروپ( در اطفال را توضیح دهد. .28

 عوارض  الرنگو تراکتو برونشیت )کروپ( در اطفال را توضیح دهد. .29

 )کروپ( در اطفال را توضیح دهد.های الرنگو تراکتو برونشیت موارد تشخیص افتراقی .31

 منابع :

Nelson Essential of  pediatrics (2017) 

 كتابچه مانا   

 :روش تدریس

Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی

 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 



 ة دوم:اهداف كلی جلس

 آشنايي كارآموزان پزشكي با عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني )پنوموني (در اطفال  

  جلسة دوم: اهداف ویژه     

 کارآموزپزشکی عوامل اتیولوژیک عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال  را فهرست کند. .1

 عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال  را فهرست کند.کارآموز پزشکی عوامل مساعدکننده  .2

 کارآموز پزشکی عوامل اپیدمیولوژیک عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی)پنومونی(  در اطفال  را توضیح دهد. .3

 کارآموز پزشکی عالیم بالینی عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی)پنومونی(  در اطفال  را فهرست کند. .4

 پزشکی عالیم پاراکلینیک عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال  را فهرست کند. کارآموز .5

 کارآموز پزشکی راههای تشخیص عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی)پنومونی(  در اطفال  را فهرست کند. .6

 فهرست کند.کارآموز پزشکی راههای درمان عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال  را  .7

 کارآموز پزشکی عوارض عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال  را فهرست کند. .8

 کارآموز پزشکی موارد ارجاع عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال  را فهرست کند. .9

 از هم افتراق دهند.کارآموز پزشکی عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( ویرال و باکتریال را  .11

 کارآموز پزشکی موارد تشخیص افتراقی عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی)پنومونی(  را طبقه بندی کند. .11

 کارآموز پزشکی اهمیت لزوم و توجه به عفونتهای دستگاه تنفس تحتانی )پنومونی( در اطفال را بیان کند. .12

 در پايان دانشجو قادر باشد:
 غفونتهای دستگاه تنفس تحتانی )پنومونی( در اطفال را شرح دهد .اهمیت و لزوم توجه به  .1

نشانه های بالینی ابتالء به عفونتهای دستگاههای تنفسی تحتانی )پنومونی( را در اطفال بر حسب گروههای سنی )اطفال و  .2

 شیرخواران( توضیح دهد.

لوژیک به وجودآورنده آن مبتنی بر نشانه های بالینی انواع عفونتهای دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( را بر حسب عوامل اتیو .3

 بیمار افتراق دهد.

 نشانه های تشخیصی دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال را توضیح دهد. .4

 نحوه افتراق عفونتهای باکتریال و ویرال دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( در اطفال را با توجه به عالیم بالینی و پاراکلینیک تا .5

 حد ممکن بیان کند 

 روش های مقابله با مبتالیان پنومونی اطفال را شرح دهد  .6

نحوه درمان اطفال مبتال به پنومونی را بر حسب سوش احتمالی به وجود آورنده آن با استفاده از کلیه نشانه های بالینی و  .7

 پاراکلینیک توضیح دهد.

 تکرار شونده دستگاه تنفسی تحتانی )پنومونی( را خالصه کند.عوامل مساعد کننده در ابتالء اطفال به عفونتهای  .8

 موارد نیاز به ارجاع عفونتهای دستگاه تنفس تحتانی )پنومونی( در اطفال را طبقه بندی کند. .9

 اطفال در معرض خطر مبتالء به پنومونی )بیماران بد حال و غیر بد حال( را طبقه بندی کند . .11

 منابع :

Nelson Essential of  pediatrics (2017) 

 مانا درسنامه       

 :روش تدریس
Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی
 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 ة سوم:اهداف كلی جلس



 اصول پيشگيري از آن  و سوختگي در اطفال.آشنايي كارآموزان پزشكي با مسموميت و 

 جلسة سوم: اهداف ویژه     

 غیر بد حال( را شرح دهد. -کارآموز پزشکی نحوه ارزیابی وضعیت طفل مسموم را )موارد به حال .1

 کارآموز پزشکی نحوه نظارت بر اطفال مراجعه کننده مبتال به مسمومیت را بیان کند. .2

 ابتالء به مسمویت در اطفال را بیان کند.کارآموز پزشکی عوامل خطر  .3

 کارآموز پزشکی عوامل اتیولوژیک ابتالء به مسمویت در اطفال را بیان کند. .4

 کارآموز پزشکی عالیم بالینی ابتالء به مسمویت در اطفال را بیان کند. .5

 کارآموز پزشکی روش های کاربردی تشخیصی در اطفال مبتالء به مسمویت را بیان کند. .6

 ز پزشکی راههای مقابله با مسمومیت در اطفال را بیان کند.کارآمو .7

 کارآموز پزشکی روش های درمان مسمومیت در اطفال را به تفکیک نوع مسمومیت شرح دهند. .8

 کارآموزپزشکی عوارض مسمومیتهای اطفال را شرح دهد. .9

 وضیح دهد.کارآموز پزشکی موارد نیاز به بستری را در مسمومیتهای اطفال از موارد سرپایی ت .11

 کارآموز پزشکی نشانه های افتراق مبتالیان به مسمومیت را از دیگر تشخیص های محتمل طبقه بندی کند. .11

 کارآموز پزشکی نحوه پیگیری اطفال مبتال به مسمومیت را شرح دهد. .12

  کارآموز پزشکی اصول پیشگیری از مسمومیت در اطفال را توضیح دهد . .13

 در اطفال را بیان کند.کارآموز پزشکی ا نواع سوختگی  .14

 کارآموز پزشکی نحوه پیشگیری از سوختگی در اطفال را شرح دهد. .15

 کارآموز پزشکی نحوه مقابله و درمان سوختگی در اطفال را شرح دهد. .16

 در پايان از دانشجو انتظار مي رود:
 نحوه افتراق اطفال مبتال به مسمویت را از دیگر تشخیص های افتراقی مشابه توضیح دهد. .1

 نحوه نظارت بر بیمار با تشخیص مسمومیت را در بدومراجعه  توضیح دهد و طبقه بندی  کند  .2

 غیر بد حال(. –نحوه ارزیابی وضعیت بیمار با  تشخیص مسمومیت در بدومراجعه را فهرست کند  )موارد بد حال  .3

 هت یافتن عامل اتیولوژیک(.نحوه ارزیابی وضعیت بیمار با  تشخیص مسمومیت در بدومراجعه را فهرست کند  )در ج .4

 روشهای تشخیصی کاربردی وضعیت بیمار با  تشخیص مسمومیت در بدومراجعه  را توضیح دهد. .5

 راههای مقابله وضعیت بیمار با  تشخیص مسمومیت را در بدومراجعه را توضیح دهد. .6

 روش های درمان وضعیت بیمار بستری شده را در بدومراجعه را توضیح دهد. .7

 به بستری بیمار با  تشخیص مسمومیت را را توضیح دهد. موارد نیاز .8

 اندیکاسیونهای اقدامات روتین کاربردی در مبتالیان به مسمومیت را از موارد کنتراندیکاسیونها بر حسب مسمومیت بیان کند. .9

 انواع سوختگی در اطفال را شرح دهد. .11

 نحوه پیشگیری از سوختگی در اطفال را توضیح دهد. .11

 و درمان سوختگی در اطفال را بیان کند.نحوه مقابله  .12

 منابع :

Nelson Essential of  pediatrics (2017) 

 :روش تدریس       
Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی
 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 



 ة چهارم:اهداف كلی جلس

 آشنايي با كارآموزان پزشكي با بي قراري در شيرخواران

 جلسة چهارم: اهداف ویژه     

 علل بی قراری در شیرخواران و کودکان .1

 تشخیص های افتراقی بی قراری در شیرخواران .2

 نحوه برخورد با کودك مبتال به بی قراری .3

 موارد بستری بی قراری .4

 انتظار مي رود:در پايان از دانشجو 
 نحوه برخورد با کودك مبتال به بی قراری را بیان کند. .1

 علل منجر به بی قراری در کودکان بیان کند. .2

 نشانه های همراه با بی قراری را در شیرخواران و کودکان از هم تفکیک کند. .3

 .تشخیص های افتراقی بی قراری در شیرخواران را بیان کند .4

 منابع :
Nelson Essential of  pediatrics (2017) 

        

 :روش تدریس
Self reading  ـ سخنراني ـ استفاده از اساليد ـ گفتگو دو جانبه با دانشجويان 

 : وسایل آموزشی
 ـ ويدئو پروژكتور Power Pointوايت برد ـ كامپيوتر ـ نرم افزار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رزشيابيسنجش و ا

سهم از نمره  روش آزمون

 كل 

 ساعت تاريخ

 ـ ـ ـ ـ كوئيز

 ـ ـ %21 ـ  آزمون ميان ترم



 براساس برنامه پایان ترم MCQ 61% آزمون پايان ترم 

شرکت فعال و گتفگو و آمادگی  حضور فعال در كالس

 علمی

درزمان تدریس و  21%

 کالس

 زمان حضور درکالس

 

 

  مقررات كالس و انتظارات دانشجو :

 درس حضور به موقع دركالس -

 رعايت نظم و حرمت كالس -

 استاد حضور و غياب -

 

 جدول زمانبندي درس

 مدرس موضوع هر جلسه تاريخ جلسه

 خانم دکتر سهیال رشادت هاي دستگاه تنفسي فوقانيعفونت  1

 خانم دکتر سهیال رشادت عفونتهاي دستگاه تنفسي تحتاني  2

 خانم دکتر سهیال رشادت مسموميت و اصول پيشگيري از آن  و سوختگي  3

 خانم دکتر سهیال رشادت بي قراري در شيرخواران  4
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