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 دانطکذه پسضکی

 کودکان آموزضیگروه 

  Course Plan دورهطرح 

 مطخصات فراگیران مطخصات درس

 رضتِ تحصیلی:  کَدکبى ػٌَاى ٍاحذ درسی:

 همطغ تحصیلی:  ًَع ٍاحذ درسی: 

 1400-1401 تزم تحصیلی:  *کبرٍرسی:  کبرآهَسی: 9 ػولی: -ًظزی: ٍاحذ

 گزٍُ  6در سبل ثخص: سبل: کبرآهَس  کبرٍرسی: کبرآهَسی:   ػولی: ًظزی:  سبػت

 کذ درس: 
 پیطٌیبس: 

 

ثزًبهِ آهَسضی تَسط  تبریخ تصَیت

 00/00/1300 ٍسارت ثْذاضت:

 گزٍُ  4در سبل ثخص: سبل: کبرٍرس 

 در توبهی هبّْبی سبل ثخص: سبل: دستیبر

 ًفز هیجبضذ 16تؼذاد دستیبراى  سبیز: سبیز:

 مطخصات مسؤل درس

 گَارش-کَدکبى  رضتِ تحصیلی: هحوذ اسحبق رٍضِ ًبم ٍ ًبم خبًَادگی:

 0ا رتجِ ػلوی: فَق تخصص گَارش کَدکبى همطغ تحصیلی:

                           پست الکتزًٍیک: 09121891943 ضوبرُ توبس:

Dr.rozeh@zums.ac.ir    

 هَسَیثیوبرستبى آیت الِ    آدرس هحل کبر:

 توبهی اػضبی گزٍُ کَدکبىًبم ٍ ًبم خبًَادگی سبیز هذرسبى:  

تَسط  تبریخ تذٍیي طزح درس ًحَُ ثزگشاری دٍرُ:

 23/1/1400  :هذرس

 ثبسًگزی ثز اسبس ًیبس جبهؼِ:

 حضَری

* 

 هجازی

از زهاى 

ضیَع 

بیواری 

 کرًٍا 

 

 ترکیبی

* 

تصَیت تَسط  تبریخ

 :EDCضَرای 

00/00/1390 

 

 

 جلسبتضوبرُ 

 ثبسًگزی ضذُ: 

 

 

 

 :EDOتبریخ تأییذ تَسط ضَرای 

00/00/1399 
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 اهذاف آموزضی

  :آشنایی با بیماری های شایع کودکانهدف کلی 

 

 :اهداف اختصاصی )رفتاری(: در پایان برنامه آموزشی، انتظار می رود فراگیران قادر باشند 

فراگیر عالئم بالینی و نحوه برخورد و بررسی های آزمایشگاهی در درمان بیماری های شایع )بستری و  حیطه شناختی: .1

 سرپائی( کودکان را بداند )بر اساس قطع تحصیلی(

 

  عاطفیحیطه: 

 فراگیر بتواند ارتباط صحیح عاطفی و درک متقابل با بیماران و همراهان برقرار کند. .1

 

  روانی حرکتیحیطه: 

 گونه ای رفتار نمایند که بیمار بتواند به نامبرده اعتماد نماید. فراگیر به .1

 روش های تذریس

 ایفای ًقص بحث گرٍّی پرسص ٍ پاسخ  سخٌراًی

  پاًل PBL ًوایص عولی کارگاُ آهَزضی 

 گرٍُ کَچک       جَرًال  گسارش صبحگاّی -                   گردش علوی

Bedside teaching Grand Round  
 - بیوار ضبیِ سازی ضذُ

 سبیز رٍش ّبی تذریس:

 مواد و وسایل آموزضی

 ًوَدار/ چارت برٍضَر کاتالَگ/ تصَیر/ عکس ٍایت بَرد پاٍرپَیٌت جسٍُ  کتاب

 بیوار ٍاقعی - بیوار استاًذارد ضذُ اضیاء ٍاقعی هاکت ًرم افسار فیلن آهَزضی فایل صَتی

   هَاد ٍ ٍسبیل آهَسضی:سبیز 

 مکان برگساری آموزش

 کالس 
سالي 

 کٌفراًس
 - Media Lab ٍب ) هجازی( سایت ایٌترًت

Skill Lab 

 
 جاهعِ درهاًگاُ/ بخص عرصِ

   :هکبى ّبی آهَسضیسبیز 
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 تجارب یادگیری )مرتبط با استاد(
  

 تکالیف یادگیری) مرتبط با فراگیر(
  

 سیاست های مذرسضوابط آموزضی و 

 سبػت حضَر ٍ غیبة ، رفتبرّبی حزفِ ای ، هسئَلیت پذیزیف اًجبم تکبلیف هحَل  ضذُ، آهَسش هتمبثل اًتظبرات: 

 ( آییي ًبهِ در همطغ اًجبم هیگیزد ثستِ ثِ همطغ آهَسضییذ هی گزدد.)طجك ضَاثط آهَسضی ، تبک: هجبسّب

 ( آییي ًبهِ در همطغ اًجبم هیگیزد گزدد.)ثستِ ثِ همطغ آهَسضیطجك ضَاثط آهَسضی ، تبکیذ هی  هحذٍدیتْب:

  

 (/بالینی/عرصههای ایمنی )دروس عملی/آزمایطگاهیتوصیه

 محافظت ضخصی از عفونت های بیمارستانی 

 فهرست منابع درسی

  کتاب نلسون و ضیر مادر و  اسنطیال نلسون و مانا ، در مقطع دستیاری  در مقطع کارآموزی و کارورزی

 واکسیناسیون 

 روش ارزیابی

  OSCE صحیح / غلط جَرکردًی چٌذ گسیٌِ ای کَتِ پاسخ  گستردُ پاسخ
Long Case - 

 

Log Book Portfolio 360 0 Key Feature Mini CEX DOPS - Short Case 
 

Clinical Work 

Sampling - 
 PMP - SCT - CRP - PUZZLE - هصاحبِ چک لیست 

 تکالیف عملی   سایر:

 ( 8ًوزُ،  ػولی:   ، 12 ًوزُ: ًظزی 20) اس بارم بنذی نمره 

 3 کبر ػولی: ًوزُ 3 ًوزُ: تکبلیف کالسی  2 ًوزُ: حضَر ٍ هطبرکت فؼبل

 12 ًوزُ  :/ دٍرُاهتحبى پبیبى تزم ًوزُ :/ دٍرُاهتحبى هیبى تزم  ًوزُ    کَئیش:

 سبیز هَارد:

 

 



4 
 

 مذرس موضوع ساعت تذريس روز ساعت کالس تاريخ

 

 دکتر قهرمانی رٚیىزد تٝ ٘ٛساد ٔثتال تٝ سردی 1 شنبه 51-51

  
 تزاتٛصٖ ٞا  5.0

 تزاتٛصٖ ٞا پیٍیزی ٘ٛساد ٘ارط 5.0

 
 دکترجاودان ّة ٚ سٛفُ لّثی ،احیاء وٛدنلرٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ درد لفسٝ سیٙٝ ،تپص  2 يکشنبه 51-51

 دوشنبه 51-51 
 دکتر کمالی سُ 1

 کیست هیداتید 1

 
 2 سه شنبه 51-51

 

 آضٙایی تا تیٕاریٟای ٔادرسادی لّثی ضایع ٚ ٟٔٓ

 دکتر حسینی

 
 چهارشنبه 51-51

 دکتر اسذی  تیمزاریرٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ  1

 آرتریت و استئوسیلیت –رویکر به کودک مبتال به لنگش  1

 
51-8 

 پنج شنبه

دکتر احمذی  آِزصی غذایی ٚ درٔاتیت اتٛپیه 1

 افشار
 ا٘افیالوسی -ا٘ضیٛادْ -وٟیز 1

51-51 2 

آضٙایی  تا  اٍِٛٞای  تىأُ  طثیعی  ٚ  اتشارٞای  ارسیاتی  ٕ٘ٛ  در وٛدواٖ تا تٛجٝ تٝ تز٘أٝ وطٛری 

   early child developmentوٛدن سآِ ٚ 

 آضٙایی تا اٍِٛٞای رضذ طثیعی ٚ غیز طثیعی در وٛدواٖ ٚ ٘حٜٛ استفادٜ اس ٔٙحٙی ٞای رضذ

 دکتر بختیاری

 
 شنبه 51-51

 دکترمرزبان ٘ٛساداٖآسیفىسی  1

 احیاء ٘ٛساداٖ 1

  

 يکشنبه
1 

 دکتر  موالئی تزخٛرد تا وٛدن یا ٘ٛساد ٔثتال تٝ ٞیپٛوّسٕی ٚ ریىتش

 
51-51 

 تّٛغ طثیعی ٚ تزخٛرد تا وٛدن ٔثتال تا اختالالت تّٛغ 1

 
 دوشنبه 51-51

 دکترجعفری ٔعایٙٝ ٘ٛساد سآِ تزْ ٚ ٔزالثت ٞای اِٚیٝ اتاق سایٕاٖ 1

 عُّ ٚ عٛارض آٖ VLBW –LBW-SGA-IUGR-LGAجٙیٗ ، ٘ٛساد  1

 
 سه شنبه 51-51

 دکتر روضه سوء جذب 1

 سوءتغذیه 1
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 چهار شنبه 51-51

 داوریدکتر  رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ إٓ٘ی 1

 آضٙایی تا خٖٛ ٚ فزاٚردٜ ٞای خٛ٘ی 1

 
 شنبه 51-51

 دکتر جاودان تة رٚٔاتیسٕی ٚ ا٘ذٚواریت  1

 ٞیپزتا٘سیٖٛ 1

 
 يکشنبه 51-51

 دکتر موالئی ٞیپٛتیزٚئیذی، ٞایپزتیزٚئیذی ٘ٛساد ٚ وٛدن 5

 رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ وٛتاٞی لذ 1

 
 دوشنبه 51-51

 دکترکمالی رٚیىزد تٝ وٛدن تا عالیٓ ٔٙٙضیت  1

 تة رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ 1

 

 1 سه شنبه 51-51

 دکتر روضه رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ یثٛست

 

 چهارشنبه 51-51

 دکتر کمالی واٚاساوی 1

 

 
1 

    JRA-  ٞٙٛخ 

 

51-8 

 پنج شنبه

 دکتر کمالی تزٚسّٛس                                                                                                                    -سإِّٛ٘ٛس 1

 دکتر قهرمانی  تغذیٝ تا ضیز ٔادر ، ٔطاٚرٜ ٔادر ضیزدٜ ، تیٕاریٟای ٔادر ٚ ٔصزف دارٚٞا در دٚراٖ ضیزدٞی 1

51-51 

 دکتر افالکی تٝ وٛدن ٔثتال تٝ ٕٞاچٛری ٚ ٌّٛٔزِٚٛ٘فزیت رٚیىزد 2

 پّی اٚری 1

 

 شنبه 51-51

ارتماء سالٔت وٛدواٖ در سٔیٙٝ پیطٍیزی اس حٛادث، ٔسٕٛٔیت، سٛختٍی ، تیٕاریٟای ٚاٌیز ٚ غیز  1

 ٘مص پشضه -ٚاٌیز

 دکتر اسذی

 ٔا٘ا آضٙایی تا ارسیاتی وٛدن تذحاَ تا تٛجٝ تٝ تز٘أٝ وطٛری 1

 2 يکشنبه 51-51 
  DKAدیاتت لٙذی ٚ 

 دکتر موالئی

 شنبهدو 51-51 

 دکتر فرمانی رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ عالیٓ اختالالت ا٘عمادی 1

 آضٙایی تا عالئٓ ضایع تیٕاریٟای تذخیٓ در وٛدواٖ 1
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 دکتر حسینی عالئٓ ٚ ٘طا٘ٝ ٞای  تیٕاری لّثی در وٛدواٖ  1 سه شنبه 51-51 

 دکتر کمالی  5تخٛری ٚ غیز تخٛری  ٚیزٚسی تیٕاریٟای 2 چهارشنبه 51-51 

 شنبه 51-51 

 دکتربختیاری رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ سزدرد 1

 فّج ضُ حاد  1

 دکتر موالئی عالئٓ ضایع تیٕاریٟای ٔتاتِٛیه ارحی 2 يکشنبه 51-51 

  آنفلوآنزا -سیاٜ سزفٝ –وشاس  –دیفتزی  2 دوشنبه 51-51 

 

 دکتر کمالی

 سه شنبه 51-51 

 دکتر حسینی رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ سیا٘ٛس 1

 آضٙایی تا عالئٓ ضایع ٘ارسایی لّة در اطفاَ 1

 دکتر خوشنويس  آضٙایی تا یافتٝ ٞای ضایع رادیٌٛزافی در طة وٛدواٖ  2 چهارشنبه 51-51 

 

51-8 

 پنجشنبه

دکتر احمذی  آسٓ 1

 افشار

 رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ دیستزط تٙفسی ٚ ا٘سذاد راٜ ٞٛایی )وزٚج، اپیٍّٛتیت ٚ جسٓ خارجی( 1

 دکتر صادق زاده تیٕاری ٞای اٍّ٘ی رٚدٜ 2 51-51

 شنبه 51-51 
 دکتر بختیاری  اختالَ سطح ٞٛضیاری 1

1 CP 

 دکتر کاظمی ٚ پٛستیرٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ ٔطىالت ضایع چطٕی  2 يکشنبه 51-51 

 دو شنبه 51-51 

 دکتر اسذی  رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ سزفٝ )حاد ٚ ٔشٔٗ ( ٚیشیًٙ ٚ تاوی پٙٝ تز اساط تز٘أٝ ٔا٘ا 1

 تعزیف طة وٛدواٖ ، اپیذٔیِٛٛصی تیٕاری ٞا ٚ ٔزي ٚ ٔیز وٛدواٖ در ایزاٖ 1

 2 سه شنبه 51-51 

 

 ارسیاتی ٔیشاٖ وٓ آتی، ٔایع درٔا٘ی خٛراوی ٔطاتك تز٘أٝ ٔا٘ارٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ اسٟاَ ٚ 

 دکتر روضه

 چهارشنبه 51-51 

 دکتر خوشنويس رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ ٌٛش درد، ریٙٛرٜ ٚ ٌّٛ درد تز اساط تز٘أٝ ٔا٘ا 1

1 
تز٘أٝ وطٛری وٛدن تغذیٝ در دٚراٖ ٔختّف اس ضص ٔاٍٞی تا سٔاٖ تّٛغ)ارسیاتی، ٔطاٚرٜ( تا تٛجٝ تٝ 

 early child development سآِ ٚ

 دکتر بختیاری تطٙج ،تة ٚ تطٙج 2 شنبه 51-51 



7 
 

 يکشنبه 51-51 

 دکتر جويباری دیستا٘سیٖٛ ضىٕی ٚ عذْ دفع ٔىٛ٘یْٛ   -رٚیىزد تٝ ٘ٛساد ٔثتال تٝ استفزاغ 1

 عفٛ٘ت در ٘ٛساداٖ  1  

 دکتر قهرمانی آضٙایی تا تز٘أٝ وطٛری ٚاوسیٙاسیٖٛ  2 دوشنبه 51-51 

 دکتر جويباری سپتی سٕی  پٙٛٔٛ٘ی ٚ ٔٙٙضیت در ٘ٛساداٖ 1 سه شنبه 51-51 

 چهارشنبه 51-51 

 دوتز رٚضٝ ٚ تحتا٘ی( رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ خٛ٘زیشی ٌٛارضی)فٛلا٘ی 1

 ٞپاتیت ٞا                 1

 

 51-8 

 پنجشنبه

 دکتر افالکی آب ٚ اِىتزِٚیت ٞا  2

 دکتر معسی رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ سٛسش ادرار ٚ عفٛ٘ت ادراری 2 51-51

 شنبه 51-51 

 دکتر بختیاری رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ سزدرد 1

 فّج ضُ حاد  1

 يکشنبه 51-51 

 دکتر فرمانی رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ ِٙفاد٘ٛپاتی 1

 دکتر داوری  تٝ وٛدن ٔثتال تٝ ٞپاتٛاسپٍّٙٛٔاِی رٚیىزد 1

 دو شنبه 51-51 

 دکتر قهرمانی  تغذیٝ ٚ ٔایع درٔا٘ی در ٘ٛساد  5.0

  poor feedingرٚیىزد تٝ ٘ٛساد ٔثتال تٝ  5.0

 رٚیىزدتٝ ٘ٛساد ٔثتال تٝ اتٟاْ تٙاسّی 1

 سه شنبه  51-51 

 دکتر روضه یا جسٓ خارجی را تّع وزدٜ است رٚیىزد تٝ وٛدوی وٝ ٔٛاد سٛسا٘ٙذٜ ٚ 1

 دیستا٘سیٖٛ ضىٕی ٚ عذْ دفع ٔىٛ٘یْٛ -رٚیىزد تٝ استفزاغ 1

 دکتر کمالی 1تیٕاریٟای ٚیزٚسی تخٛری ٚغیز تخٛری  2 چهارشنبه 51-51 

 دکتر جاودان رٚیىزد تٝ وٛدن ٔثتال تٝ ضٛن 1 شنبه 51-51 

 موالئی غذد ٔثحج آدر٘اَ ٚ چالی  2 يکشنبه 51-51 

 دوشنبه 51-51 
 دکتر جويباری  RDSرٚیىزد  تٝ ٘ٛساد ٔثتال تٝ دیستزط تٙفسی، آپٙٝ ٚ سیا٘ٛس ٚ  عٛارض  1

 دکتر قهرمانی  وٙتزَ عفٛ٘ت در تیٕارستاٖ ٚ در سطح جأعٝ 1
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 رفزاًس : اسٌطیبل ًلسَى

 -هٌبثغ کوکی : 

 اهتحبى کتجیضیَُ ارسیبثی داًطجَیبى : 

 هحل ثزگشاری اهتحبى :داًطکذُ پشضکی                                                            تبریخ ٍ سبػت اهتحبى : 

 

        دکتز جؼفزی اًبرکَلی دکتز رٍضِ                                                          هؼبٍى آهَسضی داًطکذُ :  هذیز گزٍُ  :                         

 ساعت 1 آقای دکتر صادق زاده

 ساعت 1 آقای دکتر کاظمی                                                                

 ساعت6 آقای دکتر اسذی                                                                           

 ساعت 1 افالکی                                                                    فلک خانم دکتر

 ساعت 1                       اصل خانم دکتر خوشنويس

 ساعت 51 یئموالخانم دکتر 

 ساعت 1 خا٘ٓ دوتز احٕذی افطار

 ساعت 1 فزٔا٘ی آلای دوتز 

 ساعت 1 آلای دوتز حسیٙی 

 ساعت51 آلای دوتز وٕاِی الذْ

 ساعت1 خانم دکتر جعفری

 ساعت  1 جويباریمهذيان آقای دکتر 

 ساعت 1 آقای دکتر مرزبان                                                              

 ساعت9 آقای دکتر روضه

 ساعت 1 خانم دکتر معسی

 ساعت8 بختیاریآقای دکتر 

 ساعت 1 آقای دکتر جاودان

 ساعت  6 آقای دکتر قهرمانی 

 ساعت 1 آقای دکتر داوری 
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 موزانآرانذ بخص کاربرنامه های عملی و 

  هجبحث اسبتیذ هزثَطِ تـبریخ ایبم ّفتِ

 گزٍُ

 اسبتیذ هزثَطِ

 

 گزٍُ هجبحث

 

15/1/1400 یکطٌجِ دیبثت-راًذثخص دکتزهَالئی   A ثزخَرد ثب سزفِ-راًذثخص دکتز کبظوی  B 

16/1/1400 دٍ ضٌجِ احیبء ًَساد-راًذثخص دکتز  لْزهبًی   B ثزخَردثب تٌگی ًفس -راًذثخص دکتز احوذی افطبر  A 

17/1/1400 سِ ضٌجِ آًوی-راًذثخص دکتز داٍری    A سپسیس-راًذثخص دکتز جَیجبری  B 

1/1400/ 18 چْبرضٌجِ احیبء ًَساد-راًذ ثخص دکتزلْزهبًی Skill lab B دکتز اسذی    A 

21/1/1400 ضٌجِ درد هشهي ضکن ٍ -راًذ ثخص دکتز رٍضِ 

 یجَست، استفزاؽ

B ُتت ٍ تطٌج-راًذ  ثخص دکتزصبدق ساد  A 

22/1/1400 یکطٌجِ رضذٍ تکبهل-راًذثخص دکتز هؼشی   A اًبلیش ادراری-راًذ ثخص دکتز افالکی  B 

23/1/1400 دٍ ضٌجِ سپسیس-راًذثخص دکتز جَیجبری   A ثزخَردثب تٌگی ًفس -راًذثخص دکتز احوذی افطبر  B 

24/1/1400 سِ ضٌجِ آًوی-راًذثخص دکتز داٍری    B  ثختیبریدکتز هؼبیٌِ ػصجی-ثخص-راًذ   A 

25/1/1400 چْبرضٌجِ رٍیکزد ثِ ثیوبری ّبی -راًذثخص دکتز فزهبًی 

 خًَزیشی دٌّذُ

A - -  

28/1/1400 ضٌجِ کٌتزل ػفًَتْبی -راًذثخص دکتز کوبلی 

 ثیوبرستبًی

B ایکتز-راًذثخص دکتز جؼفزی  A 

29/1/1400 یکطٌجِ ثزخَرد ثب سزفِ-راًذثخص دکتز کبظوی   A دیبثت-راًذثخص دکتزهَالئی  B 

30/1/1400 دٍضٌجِ رٍیکزد ثِ ثیوبری ّبی خًَزیشی -راًذثخص دکتزفزهبًی Skill lab A دکتز اسذی 

 دٌّذُ

B 

31/1/1400 سِ ضٌجِ درد هشهي ضکن ٍ یجَست، استفزاؽ-راًذ ثخص دکتز رٍضِ B هؼبیٌِ ػصجی دکتز ثختیبری   A 

1/2/1400 چْبرضٌجِ ایکتز-راًذثخص دکتز جؼفزی   B دیستزس تٌفسی-راًذثخص دکتز هزسثبى  A 

4/2/1400 ضٌجِ کٌتزل ػفًَتْبی -راًذثخص دکتز کوبلی  

 ثیوبرستبًی

A ثیوبری ّبی ضبیغ للجی در کَدکبى-راًذ ثخص دکتز جبٍداى  B 

5/2/1400 یکطٌجِ رضذٍ تکبهل-راًذثخص دکتز هؼشی   B اًبلیش ادراری-راًذ ثخص دکتز افالکی  A 

6/2/1400 دٍضٌجِ رٍیکزد ثِ ثیوبری ّبی خًَزیشی -راًذثخص دکتزفزهبًی    

 دٌّذُ

B 

7/2/1400 سِ ضٌجِ  ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی ثیوبری -راًذثخص دکتزحسیٌی 

 ّبی للجی 

A  ػالئن ٍ ًطبًِ ّبی ثیوبری ّبی للجی-راًذثخص دکتز حسیٌی  B 

8/2/1400 چْبرضٌجِ تٌفسیدیستزس  -راًذثخص دکتز هزسثبى    B    

11/2/1400 ضٌجِ ثیوبری ّبی ضبیغ للجی -راًذ ثخص دکتز جبٍداى 

 در کَدکبى

A ُتت ٍ تطٌج-راًذ  ثخص دکتزصبدق ساد  B 


