
 

 دانشگاه علوم پزشكي زنجان

 ه پرستاری و مامایي زنجان دانشكد

 جامع طرح دوره

 

 اطفال کارآموزیطرح درس  :درس نام

       میزان واحد: تئوری  نوع درس:

 میزان واحد: عملي   

 واحد 1 میزان واحد: * بالیني  

 عداد جلسات تئوری:ت

 جلسه 9 تعداد جلسات عملي:

 شنبهپنجبه تا شن روزهای کارآموزی:

 مامایي ناپیوسته کارشناسي 3ترم    نام رشته تحصيلي:

 نفر 11 تعداد دانشجویان:
 کودکانتئوری   نياز: دروس پيش مامایي گروه  آموزشي: 

 سال تحصیلي        دوم      * نیمسال   اول    

1391-1391 

 :شروع کالستاریخ 

 9/8/91 تاریخ شروع کارآموزی:

 :    کالس پایانتاریخ 

 1/11/91      ی:کارآموز پایانتاریخ 

 محل برگزاری كالس:

بخش کودکان بیمارستان آیت  ي:محل برگزاری کار عمل

 اهلل موسوی

  تاریخ و ساعت امتحان:
 محل برگزاری امتحان:

 

 خانم رستگاری( مسوول درس:)            کشاورز افشار                    –خانم ها رستگاری  (درس مسوول)... اسامي مدرسين:

 ثبت شده در سایت دانشکدهایمیل دانشگاهي  :نحوه ی تماس با مدرسين

 شرح درس:

رافیان در طول گذراندن ایم واحد کارآموزی دانشجویان ضمن آشنایي با بیماریها و اورژانسهای کودکان نحوه ارتباط با کودک بیمار و والدین و اط

 شناسایي اصول کلي درمان و مراقبت از کودک مي آموزد. وی را همراه با

 اهداف کلي 

 آشنایي با بیماریها و اورژانسهای کودکان -1

 ارتباط برقرار کردن با کودک بیمار و والدین او -2

 آشنایي با اصول کلي درمان و مراقبت از کودک بیمار -3

 باليني: اهداف اختصاصي 

 باشند : در  پایان دوره دانشجویان مامایي باید قادر

 را انجام دهد. معاینه کامل کودک)سر و گردن، گوش و حلق و بیني، قلب، و ریه ....( -1

 در کودکان و تفاوت آن با بزرگساالنvsبرررسي عالئم  -2

 …,HB,HCTتفاوت معیارهای آزمایشگاهي مثل  -3

 ذهني به دلیل ایکتروس و غیره و...بررسي رشد کودک از نظر دستگاه عصبي و معاینات و تستهای مربوطه، بررسي عقب ماندگي های  -4

 بررسي کودک از نظر کم خوني -1

 بررسي کودک از نظر رشد)تاخیر رشد، افزایش غیر طبیعي رشد( -1

 صحیح)از نظر زمان و آموزش محرومیت از خواب قبل از انجام ( به والدین EEGآموزش انجام  -1

 شرکت در پرسش و پاسخ و مطالعه مباحث نظری تعیین شده توسط مربي -8

 آموزش تغذیه صحیح و ورزش به کودکان و والدین -9



، مشاهده، معاینه فیزیکي، تشخیص عالئم و تظاهرات و اداره آموزش، بررسي و توصیه واکسیناسیون صحیح در کودکان در حالتها و شرایط مختلف -11

  مورد 11حداقل  و پیگیری بیماریهای شایع غفوني و غیر عفوني

 

 شيوه تدریس 

 کودک کار برد اطالعات تئوری در بالینتوانائي  : بالیني

 

 نوظایف دانشجویا 

 رعایت نظم در ورود و خروج

 حجاب اسالمي  رعایت

 رعایت یونیفرم کامل و تمیز

 گرفتن گزارش موقع ورود به موقع

 قبول و انجام مسئولیت محوله به دانشجو

 ولویتها برنامه ریزی صحیح روزانه باتوجه بها

 تهای محولهسرعت عمل در انجام مراقب

 تشنج،...(زارشهای مهم وخاص درهر موقع )مثلارائه گ

 صحیح گزارش)ثبت، عالئم حیاتي ،و.. درج

 

 ارزشيابي 

 واحد عملي

 نمره 11                                                   رعایت مقررات و نظم ، بهداشت و حضور به موقع 1

 نمره 11                                                                        ( حضور فعال و انجام وظایف روزانه2

 نمره 21                                                           ( ارائه کنفرانس و شرکت در بحث های گروهي3

 نمره 11                                                    ( برخورد صحیح با بیمار ، مربي، پرسنل و همکاران4

 نمره 21                            ( ارزشیابي پورتفولیو دانشجویان )از شرح حال ها ومعاینات ارائه شده(1

 نمره 31                                                                       ( امتحان بالیني آخرین روز کار آموزی1

  منابع       

 ..بیماریهای کودکان نلسون 

 ..پرستاری بیماریهای کودکان ) تالیف گروه کودکان دانشکده ، دانشکده پرستاری مامایي شهید بهشتي        2

 کودک سالم ) تالیف گروه کودکان دانشکده پرستاری ومامایي         3

 whilky wong پرستاری کودکان        4

 مربوط به وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشکي –طرح مانا  –دک جزوات پایش رشد کو    1

  

 بالينيواحد  جدول زمانبندی:  



 

 توضيحات الزم:

 فعالیت دانشجو برنامه اموزشي روزانه                              

 آشنائي با اهداف کار آموزی و نحوه ارزشیابي و برنامه روزانه -   روز اول:

 انآشنائي با بیمارست          -

 آشنائي با بخش )پرسنل ووظائف آنها،تجهیزات و...(          -

 آشنایي با مقررات و روتین بخش          -

 انجام آزمون ورودی جهت تعیین میزان اطالعات دانشجویان          -

 تعیین کنفرانس دانشجویان          -

 آشنایي با روشهای ارتباطي کودکان          -

  

 آشنا شدن با پرونده بیمار مرور اهداف و

 مطالعه مباحث تعیین شده توسط مربي

 هدف کلي :   روز دوم :

 بررسي رشد وتکامل کلیدی          -

 شاخص های رشد را اندازه مي گیرد          -

 منحني رشد را رسم مي کند .          -

 توضیح شاخص های رشد واهمیت آن  -

 انجام حداقل یک مورد از آن -

  

 - : آشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانوادهسومروز 

 اسهالي دربخش یا درمانگاه Case پیگیری بیماری اسهال باتوجه بررسي -

اسهالي وتوضیح  case بررسي یک -

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 - لل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانوادهآشنایي باع -روز چهارم : 

 استفراغي دربخش یا درمانگاه Case باتوجه بررسي  پیگیری بیماری استفراغ -

 

استفراغي وتوضیح case بررسي یک -

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 

 - ری ، درمان ، آموزش به خانوادهآشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگی روز پنجم:

 دربخش یا درمانگاه  تاالسمي Case باتوجه بررسي  پیگیری بیماری تاالسمي -

 

وتوضیح   تاالسمي case بررسي یک

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 - به خانوادهآشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش  روز ششم :

 اسهالي دربخش یا درمانگاه Case پیگیری بیماری پنوموني باتوجه بررسي -

 

وتوضیح   پنوموني case بررسي یک -

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 - آشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانواده روز هفتم :

دربخش یا   عفونت ادراری Case باتوجه بررسي  گیری بیماری عفونت ادراریپی -

 درمانگاه

عفونت  case بررسي یک -

وتوضیح درخصوص علل ، تشخیص ،   ادراری

 پیشگیری، درمان ، پیگیری ، آموزش به خانواده

 - آشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانواده روزهشتم :

 دربخش یا درمانگاه  لوسمي Case باتوجه بررسي  گیری بیماری لوسميپی -

وتوضیح   لوسمي case بررسي یک -

درخصوص علل ، تشخیص ، پیشگیری، درمان ، 

 پیگیری ، آموزش به خانواده

 - آشنایي باعلل، تشخیص ، پیشگیری ، درمان ، آموزش به خانوادهروزنهم : 

اسهالي دربخش یا  Case باتوجه بررسي  جاری نوزادانپیگیری بیماری یک مورد ناهن -

 درمانگاه

یک مورد ناهنجاری  case بررسي یک -

وتوضیح درخصوص علل ، تشخیص ،   نوزادان

 پیشگیری، درمان ، پیگیری ، آموزش به خانواده

 


