
 

 

 

 های کارآموزی و کارورزیفرم طرح درس ویژه دوره

 

 

 

 
 
 

همراه با شناسایی اصول کلی درمان و مراقبت از کودک با بیماریها و اورژانس های کودکان آشنا شده، نحوه ارتباط با کودک بیمار و والدین و اطرافیان وی را دانشجو  ،پس از گذراندن این دوره:1هدف کلی دوره  •
 را می آموزد.

 انتظار می رود در پایان دوره دانشجو:: 2اهداف اختصاصی دوره

 بیماری مختلف( آشنا باشد 15با تشخیص و درمان برخی از بیماریهای شایع کودکان )حداقل  .1

 قادر به بررسی آزمایشات و پاراکلینیک کودک بیمار باشد .2

 معاینه فیزیکی کامل کودک را انجام دهد .3

 دق و کامل از کودک و والدین اخذ نمایشرح حال دقی .4

 ارتباط مناسب با کودک و والدین برقرار نماید .5

 با داروهای مورد استفاده در ناخوشی های رایج کودکان آشنا باشد .6

 را شناسایی کند بر اساس عالیم بیماریهای شایع کودکان، کودک بیمار  .7

 در کودکان آشنا باشد و احیا دامات اورژانسبا اق .8

 ا مسمومیت ها در کودکان، تشخیص و درمان آنها آشنا باشدب .9

 نفر 5  :تعدادفراگیران (6 دکتر سکینه طاهرخانی :نیمدرس/  مدرس خانوادگي ونام نام (1

 کارآموزی بیماریهای کودکان  :طورکامل به یکارورز/  یکارآموز دوره عنوان (7 مامایی  :آموزشي گروه (2

 1  :تعدادواحد (8 پزشکی  :دانشكده نام (3

4) 
  :فراگیران تحصیلي رشته

 مامایی
 ی:کارورز/  یکارآموز مدت (9

دقیقه  15ساعت همراه با  5/4روز )روزانه  12

 استراحت(

 بخش های کودکان بیمارستان امیرکبیر ی:کارورز /یکارآموز محل (10 کارشناسی  :مقطع (5

ببخش   

 بسمه تعالي

دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي 

 و درماني اراك

 معاونت آموزش و تحقیقات
مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 علوم پزشکی
 

 بخش الف



 تفاوت معیارهای آزمایشگاهی در بزرگساالن و کودکان را تشخیص دهد .10

 و کودک مبتال به اختالل رشد را شناسایی کندکودک را از نظر اختالالت رشد بررسی کرده  .11

 اختالالت تکاملی بررسی کرده و کودک مبتال به اختالل تکاملی را شناسایی کندکودک را از نظر  .12

 منحنی رشد کودک را ترسیم نماید .13

 آموزش های الزم در خصوص واکسیناسیون، تغذیه صحیح، بازی، ورزش و ... را به کودک و والدین ارایه دهد .14

 ای مختلف آشنا بوده و به والدین آموزش دهدو تغییرات آن در شرایط و بیماریهبا برنامه واکسیناسیون کشوری  .15

 نمایش و ایفای نقش ،سخنرانی، پرسش و پاسخ، بحث گروهی:3های یاددهیروش •

 بخش های کودکان بیمارستان امیرکبیر :4های آموزش بالینیمکان •

 تسهیالت و تجهیزات  مورد نیاز در بخش ها موجود است تسهیالت و تجهیزات مورد نیاز برای دوره:  •

 استفاده می شود           بخش هادر مواقع لزوم از همکاری پرسنل :5نیروی انسانی مورد نیاز •

 )آزمون پره تست( ارزشیابی آغازین به صورت پرسش و پاسخ: 6های ارزشیابیروش •

 %50محوله   وظایفانجام  و case presentationو  پاسخ به سواالت، ارائه کنفرانس و در جلسات گزارش صبحگاهی، ارزشیابی تکوینی به صورت حضور فعال و مداوم در بخش
 %50 در پایان دوره امتحان کتبیو ارزشیابی پایانی با 

 منابع: همان منابع درس نظری  •
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


