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 تزهثٌای اّذاف تعییي شذُ داًش آهَختگاى ایي درس تا تَجِ تِ سزفصل ّای تعییي شذُ تِ   (:ضرح درس)مقذمه

ّای کَدکاى ٍ ًقش تاٍرّا در رًٍذ تیواری ٍ چگًَگی هعایٌات اٍلیِ ٍ شٌاخت عالین تیواریْا آشٌا خَاٌّذ شٌاخت تیواری
  .شذ

 

آضٌایی داًطجَ با فزآیٌذ رضذ ٍ تکاهل ٍ ًیاس ّای کَدک ٍ خاًَادُ بِ هٌظَر اًجام هذاخالت  :هذف کلی

هْن بیواریْا ٍ قذرت آهَسش ًحَُ ضٌاخت بزخی اس عالئن  ،ّت ارتقا ء سالهت کَدک ٍ خاًَادُالسم ج

اضٌایی ٍ هْارت در هزاقبت اس کَدکاى بیوار ٍ قذرت تعلین هْارتْا بِ ردُ ّای پاییي تز،  ضٌاخت عالئن،

 ٍ قذرت تصوین گیزی در ارجاع اًْا بِ هزاکش هخصَظ ضٌاخت هْوتزیي بیوار تَاى تطخیع کَدکاى 

 .م کوک ّای اٍلیِ در طب کَدکاىاختالالت رضذ ٍ تکاهل، سَ تغذیِ، ٍ قذرت تعلی
 

 

 (تِ تعذاد سزفصلْا ٍ جلسات ّذف ًَشتِ شَد)اهذاف اختصبصی درس : 

           

اهداف اختصاصی دوره ردیف 
چگًَگی تَسؼِ سالهت دس دٍساى  ،اّویت سالهت کَدکاى ٍ تاثیش اى بش جاهؼِ داًطجَ بایستی  1

تأثیش اجتواع بش ، تاثیش خاًَادُ بش سالهت کَدک،چگًَگی اًجام آهَصش بْذاضت بِ کَدکاى ،کَدکی

 سا ضشح دّذتأثیش  فشٌّگ بش سالهت کَدک ، سالهت کَدک

داًطجَ بایستی سضذ ٍ ًوَ، پایص سضذ ٍ ًوَ،سسن هٌحٌی سضذ کَدک، هحاسبِ قذٍ ٍصى ٍ اًذاصُ سش  2

 .بیاى کٌذسا  کَدک

سا  FTTسهاًی،پیص اگْی ٍ تذابیش تغزیِ ای ٍقفِ سضذ، اسصضیابی تطخیصی، تذابیش دداًطجَ بایستی   3

تغزیِ ًاکافی ٍ بیص اص حذ ، سگَسطیتاسیَى ، ) هطکالت تغزیِ ای دٍساى ضیشخَاسگی  ضشح دّذ

 ((  استفشاؽ ، هاساسوَس ٍ  کَاضیَس کَس ، ساضیتیسن ، اسکَسٍی ٍ کوبَد ٍیتاهیي آ 

 .ضشح دّذ سا داًطجَ بایستی هشاقبتْای دٍساى ًَصادی ٍ ضیشخَاسگی 4

، ًَصاد با ٍصى  (LBW)، ًَصاد با ٍصى کن صهاى تَلذ  (premature)ًَصاداى ًاسس داًطجَ بایستی   5

بیمبریهبی ضبیع کودکبن و طرق پیطگیری از آن  :نبم درس

                                                                      :   -دروس پیص نیبز 1320029 :ضمبره درس تئوری -2 :تعذاد و نوع واحذ

کبرضنبسی  :رضته و مقطع تحصیلی

 بهذاضت عمومی

 بهذاضت :گروه آموزضی بهذاضت :دانطکذه

 98-99:سبل تحصیلی 6:ترم تحصیلیحمیذه گلی  :نبم مذرس

یکطنبه  :روز و سبعت برگساری کالس  جلسه 16 :تعذاد جلسبت
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، تأخیش سضذ داخل  (ELBW)، ًَصاد با ٍصى بی ًْایت کن صهاى تَلذ  (VLBW)بسیاس کن صهاى تَلذ 
ت سي حاهلگی ، ًَصاد با جثِ بضسگ بِ ًسب (post mature)، ًَصاد دیش سس  (IUGR)سحوی 

(LGA)  ًَصاد با جثِ کَچک بِ ًسبت سي حاهلگی ٍ(SGA)تَضیح دّذ .
. سا تَضیح دّذ( یشقاى پاتَلَطیک، فیضیَلَطیک، صسدی ًاضی اص ضیش هادس) یشقاى ًَصادی، ضاهل اًَاع 6
. داًطجَ بایستی ضیش هادس ٍ هضایای ضیش هادس ٍ غزای تکویلی جْت کَدکاى سا ضشح دّذ 7

با ضیش هادس،سٍضْای رخیشُ ضیش هادس،تغزیِ با ضیش خطک، اصضیش گشفتي کَدک سا تَضیح  تغزیِ 8

. دّذ

ّیذسٍ سفالی،هیکشٍسفال،اسپایٌابیفذا، هیلَهٌٌگَسل،پای ) ًاٌّجاسیْیای ضایغ ًَصادیداًطجَ بایستی  9
. دیاس،ًاٌّجشی هقؼذ سا بیاى کٌذچواقی،اهفالَسل، ضکاف لب ٍ ضکاف کام،ّیذسٍسل، ًْاى بیضگی،ّیپَسپا

 
، سفالکس هثاًِ حالب، سٌذسٍم کشٍپ، پٌَهًَی، بیواسی سلیاک،ّپشٍضیشًٍگ، صشع UTI داًطجَ بایستی  10

. ٍ ّیپَتشهی ٍ ّیپش تشهی سا ضشح دّذ فلج هغضی ٍ اٍتیت هذیا تطٌج دس ًَصاداى، ٍ
هی  سا تَضیح دّذٍ سبب کن خًَی فقش اّي،تاالسوی،ّوَفیلی، لَسداًطجَ بایستی  11

. ضٌاسی،پاتَفیضیَلَطی،تظاّشات بالیٌی،تذابیش دسهاًی ایي بیواسیْا دس اطفال ضشح دّذ
 

داًطجَ بایستی اقذاهات الصم دس هسوَیتْا، سَختگی، غشق ضذگی ،افتادگی،صذهات ًاضی اص ٍسایل ًقلیِ  12
 اسپشاسیَى اضیای خاسجی سا بیاى کٌذ

،هایؼات هٌاسب جْت کَدک ORS ٍ کن ابی ،ػاهل هَلذ اًَاع اسْال،تشکیب  داًطجَ بایستی اسْال 13

 .هبال بِ اسْال ٍ پیطگیشی ٍ هباسصُ با بیواسیْای اسْالی سا ضشح دّذ

داًطجَ بایستی بیواسیْای ٍیشٍسی ضایغ دسگیش کٌٌذُ پَست کَدکاى،قاسچی، دیاپش، باکتشیایی سا  14
. ضشح دّذ

 (آبلِ هشغاى ، هخولک ، سشخک ٍ سشخجِ) ّای ػفًَی ضایغ بیواسی داًطجَ بایستی  15
( فلج اطفال، سیاُ سشفِ،کضاص، دیفتشی، اٍسیَى)اداهِ بیواسیْای ػفًَیداًطجَ بایستی  16

 

 

 (:روضهبی تذریس)استراتژی آموزضی 
                تحث در گزٍّْای کَچک□                یگزٍُ تحث□            کٌفزاًس □          سخٌزاًی □ 
                  Round □           PBL □                         □ Case Report      کارگاُ آهَسشی□

Morning Report □                        □ ُغیز 
 

 کاهپیَتز ٍ ٍیذئَپزصکتَر: وسبیل کمک آموزضی 
                

 ًس تصَرت جستجَ هطالة تِ رٍس درخصَص هطالة عٌَاى ارائِ کٌفزا  :وظبیف و تکبلیف دانطجو

 .شذُ در جلسِ گذشتِ
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 نحوه ارزضیببی دانطجو: 
  □پایاًی                   □هزحلِ ای                       :مراحل ارزضیببی

 

 درصذ اس ًوزُ ًْایی 5 حضَر ٍ غیاب
 درصذ اس ًوزُ ًْایی 15 اًجام تکالیف کالسی ٍ فعالیت
 درصذ اس ًوزُ ًْایی 20ى هیاى تزماهتحا

 درصذ اس ًوزُ ًْایی 60اهتحاى پایاى تزم
  جَر کزدًی □            صحیح ٍ غلط □         چٌذ گشیٌِ ای    □        تشزیحی   □        شفاّی  □    :نوع امتحبن میبن ترم

   جَر کزدًی □         صحیح ٍ غلط  □         گشیٌِ ای    چٌذ  □        تشزیحی    □     شفاّی     □   :نوع امتحبن پبیبن ترم
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