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 پزشکی تبریز گروه مامایی دانشگاه علوم
 

 ( اهداف درسی دوره1جدول )

 اهداف رفتاری

عرصه 

 یادگیری

Education 

setting 

 روش آموزش

Education 

method 

 سطح یادگیری

Learning 

level 

 ریفعالیتهای یادگی

Learning activities 

حداقل های 

 یادگیری
 روش ارزیابی

دستها را  ضد عفونی کردن -1
 .صحیح انجام دهد بطور

انجام عملی  بالین
براساس  مهارت

فرم موجود و روش 
 توضیحی

اجرای حرکتی 
اجرای –

 مستقل

قبل و بعد از دست زدن به هر کودک با ماده و همچنین دستها را قبل از ورود به بخش 
 .ضدعفونی کننده ضد عفونی کند

در هر روز 
کارآموزی 

باید این کار 
 انجام شود

و چک  مشاهده
 ستلی

شرح حال کامل از کودک  -2
 .بگیرد

 .خود را به کودک و مادر کودک معرفی کند.1 شناختی روش توضیحی بالین
 .از مهارتهای ارتباط غیر کالمی استفاده نماید.2
 .با رعایت اصول صحیح شرح حال گیری کند.3
 . شرح حال بیمار را گزارش کند.4

 آزمون شفاهی بار 5

ر کودک معاینات فیزیکی را د -3
 .انجام دهد

اجرای مستقل  روش توضیحی بالین
 مهارت

 .بررسی کند و ...غیر قرینگی ، ماکروسفالی ،سر را از نظر میکروسفالی -
 .چشمها را بررسی نماید -
 .بینی را از نظر تیغه بینی، ترشحات و .... بررسی نماید -
 .معاینه نمایدو بهداشت گوشها را از نظر محل قرارگیری  -
 .معاینه نماید ...و  ، لثه، اگزودای گلو، لوزه هادندانهارشد ها،هان رااز نظر شکافد -
  .معاینه نماید ژیگولرو ... دشریانها، وریو  توده ،تیروئیدغده گردن از نظر  -
 .معاینه نماید را با مشاهده، لمس و سمع )سمع سوفل و صداهای اضافی(قلب  -
 .معاینه نماید عرا با مشاهده، لمس، دق و سمریه  -
 .معاینه نماید ...( دق )از نظر تندرنس، ارگانومگالی و شکم رابا مشاهده، سمع ، لمس و -
 .معاینه نماید ... داکتیلی وپلی ،ناهنجاریهااندامها را از نظر  -
 .لنفاوی هر منطقه از بدن را هنگام معاینه همان قسمت معاینه نماید غدد -
 .معاینه نماید نظر دفورمیته، کیفوز و ... را ازپشت و ستون فقرات  -
 .دستگاه تناسلی کودک را معاینه نماید -
 .کودک را از نظر وجود هرنی معاینه نماید -
 .بررسی نماید از نظر بهداشت، کالبینگ، کچلی و ...مو و ناخنهای کودک را  ،پوست -
 .م دهدرا در کودک انجا...(  ، رفلکس کف پایی و  DTR)معاینات عصبی  -

مشاهده و چک  بار 5
 لیست

نظر رشد و تکامل  کودک را از -4
 .بررسی نماید

اجرای مستقل  روش توضیحی بالین
 مهارت

 .شاخصهای رشد را در کودک اندازه بگیرد -
 .شاخصهای تکامل را در کودک اندازه بگیرد -
 .موارد انحراف از سالمتی را در کودک تشخیص دهد -

 و چک مشاهده بار 5   
 لیست

 آزمون شفاهی بار 2 .درمان و مراقبتهای الزم در تشنج توضیح دهد ، درباره تشخی دانش روش توضیحی بالیندرمان و  ،درباره تشخیص-5
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مراقبتهای الزم در تشنج توضیح 
 .دهد

درمان و  ،ره تشخیصدربا-6
مراقبتهای الزم در دیابت توضیح 

 .دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .درمان و مراقبتهای الزم در دیابت توضیح دهد ،درباره تشخیص دانش روش توضیحی بالین

 درمان و ،درباره تشخیص-7
راقبتهای الزم در سندروم م

عفونتهای  ،پیلونفریک ،نفروتیک
کس مثانه به حالب رفال ادراری و

 د.توضیح ده

عفونتهای ادراری  ،یلونفریکپ ،یکراقبتهای الزم در سندروم نفروتم درمان و ،درباره تشخیص دانش روش توضیحی بالین
 .توضیح دهدرفلکس مثانه به حالب  و

 آزمون شفاهی بار 2
 

 

درمان  ودرباره تشخیص -8
بیماریهای مادرزادی قلب در 

 .کودکان توضیح دهد

 یآزمون شفاه بار 2 .درمان بیماریهای مادرزادی قلب در کودکان توضیح دهد در باره تشخیص و دانش روش توضیحی بالین

درمان و  ،درباره تشخیص-9
مراقبتهای الزم در سیستیک 

 .فیبروزیس توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .درمان و مراقبتهای الزم در سیستیک فیبروزیس توضیح دهد ،درباره تشخیص دانش روش توضیحی بالین

درمان و  ،رباره تشخیصد -11
مراقبتهای الزم در آسم توضیح 

 .دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .درمان و مراقبتهای الزم در آسم توضیح دهد ،درباره تشخیص دانش روش توضیحی بالین

درمان و  ،درباره تشخیص -11
مراقبتهای الزم در هیرشپرونگ 

 .توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار2 .درمان و مراقبتهای الزم در هیرشپرونگ توضیح دهد ،درباره تشخیص دانش روش توضیحی بالین
 

درمان و  ،تشخیص درباره -12
مراقبتهای الزم در فتق اینگوئینال 

 .و فتق فمورال توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .درمان و مراقبتهای الزم در فتق اینگوئینال و فتق فمورال توضیح دهد ،درباره تشخیص دانش آزمون شفاهی بالین

درمان و  ،درباره تشخیص -13
مراقبتهای الزم در 

سپادیازیس و اپی ،هیپوسپادیازیس
 .کریپتورکیدیسم توضیح دهد

اپیسپادیازیس و  ،مراقبتهای الزم در هیپوسپادیازیسدرمان و  ،تشخیصدرباره  دانش آزمون شفاهی بالین
 .کریپتورکیدیسم توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2 

درمان و  ،درباره تشخیص -14
سایر  مراقبتهای الزم در لوسمی و

 بدخیمیهای شایع در کودکان
 .توضیح دهد

سایر بدخیمیهای شایع در کودکان  درمان و مراقبتهای الزم در لوسمی و ،درباره تشخیص دانش آزمون شفاهی بالین
 .توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2

درمان و  ،درباره تشخیص -15
مراقبتهای الزم در تاالسمی 

 .توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .تهای الزم در تاالسمی توضیح دهددرمان و مراقب ،درباره تشخیص دانش آزمون شفاهی بالین

 آزمون شفاهی بار 2 .درمان و مراقبتهای الزم در پنومونی توضیح دهد ،درباره تشخیص دانش آزمون شفاهی بالیندرمان و  ،درباره تشخیص -16
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مراقبتهای الزم در پنومونی 
 .توضیح دهد

درمان و  ،درباره تشخیص -17
در بیماریهای مراقبتهای الزم 

 .حساسیتی توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .درمان و مراقبتهای الزم در بیماریهای حساسیتی توضیح دهد ،درباره تشخیص دانش آزمون شفاهی بالین

درمان و  ،درباره تشخیص -18
مراقبتهای الزم در گاستروآنتریت 

 .توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .مراقبتهای الزم در گاستروآنتریت توضیح دهددرمان و  ،درباره تشخیص دانش آزمون شفاهی بالین

درمان و  ،تشخیصدرباره  -19
 مراقبتهای الزم در سیاه سرفه و

 .آبله مرغان توضیح دهد

 آزمون شفاهی بار 2 .آبله مرغان توضیح دهد درمان و مراقبتهای الزم در سیاه سرفه و ،درباره تشخیص دانش آزمون شفاهی بالین

آموزشهای الزم در مورد هر -21
 .بدهد ارائه بیماری را به مادر

 آزمون شفاهی بار 2 .بدهدارائه آموزشهای الزم در مورد هر بیماری را به مادر  دانش آزمون شفاهی بالین

حقوق انسانی و اخالقی را در  -21
 .بالین بیمار فراهم نماید

 .داشته باشد برخورد صمیمی با بیمار - دانش آزمون شفاهی بالین
 .خلوت بیمار را فراهم کند -
 .پاسخگوی نگرانی های کودک و مادر کودک باشد -

 آزمون شفاهی بار 2
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 برگ یادداشت روزانه دانشجو (2جدول )

 دستورالعمل تکمیل برگ یادداشت روزانه

درصورتی که هر فعالیت بیش از یک بار انجام شده ؛ نماید جو در ستون مربوطه دروده نماز دانشجو انتظار می رود در مورد فعالیتهای یادگیری از عالیم زیر استفاده 

 باشد تعداد آن در داخل )( یادداشت گردد:

 E+ ام              آموزش دیدهE-  ام               ندیدهآموزشOام+ مشاهده کرده 

O- ام              مشاهده نکردهPام مستقل     + انجام داده      P- باکمکام انجام داده 

 روزدهم روزنهم روزهشتم روزهفتم روزششم روزپنجم روزچهارم روزسوم روزدوم روزاول فعالیتهای یادگیری
ضد عفونی کردن دستها را بطور  -1

 صحیح انجام دهد.
 
 
 

         

           شرح حال کامل از کودک بگیرد. -2

معاینات فیزیکی را در کودک  -3
 جام دهد.ان

 
 
 

         

کودک را ازنظر رشد و تکامل  -4
 بررسی نماید.

 
 
 

         

درباره تشخیص، درمان و  -5
مراقبتهای الزم در تشنج توضیح 

 دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -6
مراقبتهای الزم در دیابت توضیح 

 دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -7
م در سندروم نفروتیک، مراقبتهای الز

پیلونفریک، عفونتهای ادراری و 
 رفلکس مثانه به حالب توضیح دهد.

          

درباره تشخیص و درمان -8
بیماریهای مادرزادی قلب در کودکان 
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 توضیح دهد.
درباره تشخیص، درمان و -9

مراقبتهای الزم در سیستیک 
 فیبروزیس توضیح دهد.

          

باره تشخیص، درمان و در -11
 مراقبتهای الزم در آسم توضیح دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -11
مراقبتهای الزم در هیرشپرونگ 

 توضیح دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -12
مراقبتهای الزم در فتق اینگوئینال و 

 فتق فمورال توضیح دهد.

          

ن و درباره تشخیص، درما -13
مراقبتهای الزم در هیپوسپادیازیس، 
اپیسپادیازیس و کریپتورکیدیسم 

 توضیح دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -14
مراقبتهای الزم در لوسمی و سایر 
بدخیمیهای شایع در کودکان توضیح 

 دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -15
مراقبتهای الزم در تاالسمی توضیح 

 دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -16
مراقبتهای الزم در پنومونی توضیح 

 دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -17
مراقبتهای الزم در بیماریهای 

 حساسیتی توضیح دهد.

          

درباره تشخیص، درمان و  -18
مراقبتهای الزم در گاستروآنتریت 

 توضیح دهد.

          

ه تشخیص، درمان و دربار -19
مراقبتهای الزم در سیاه سرفه و آبله 

 مرغان توضیح دهد.

          

آموزشهای الزم در مورد هر -21
 بیماری را به مادر ارائه بدهد.

          

          حقوق انسانی و اخالقی را در  -21
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 بالین بیمار فراهم نماید.
 

 

 

 (3) جدول

 فعالیتهای یادگیری

 

 امآموزش دیده

مشاهده 
 امکرده

 

 امانجام داده
ارزیابی 

دانشجو از 
پیشرفت 
یادگیری 

 (21خود )

ارزیابی استاد از 
پیشرفت 
یادگیری 

 (21دانشجو )

 

 

 تعداد

 مستقل با کمک

مطالعه 
 شخصی

 

 

 کنفرانس

 

 

 تعداد

 

 تعداد

 تعداد تعداد

      نی کردن دستها را بطور صحیح انجام دهد.ضد عفو -1

  شرح حال کامل از کودک بگیرد. -2

 

 

    

  معاینات فیزیکی را در کودک انجام دهد. -3

 

 

    

  کودک را ازنظر رشد و تکامل بررسی نماید. -4
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درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در تشنج  -5
 توضیح دهد.

 

 

 

    

ه تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در دیابت دربار -6
 .توضیح دهد

 

 

 

    

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -7
سندروم نفروتیک، پیلونفریک، عفونتهای ادراری و 

 رفلکس مثانه به حالب توضیح دهد.

     

درباره تشخیص و درمان بیماریهای مادرزادی قلب  -8
 در کودکان توضیح دهد.

     

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -9
 سیستیک فیبروزیس توضیح دهد.

     

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در   -11
 آسم توضیح دهد.

     

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -11
 هیرشپرونگ توضیح دهد.

     

در فتق  درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم -12
 اینگوئینال و فتق فمورال توضیح دهد.

     

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -13
هیپوسپادیازیس، اپیسپادیازیس و کریپتورکیدیسم 

 توضیح دهد.

     

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -14
لوسمی و سایر بدخیمیهای شایع در کودکان توضیح 

 دهد.

     

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -15
 تاالسمی توضیح دهد.

     

     درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -16
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 پنومونی توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -17
 بیماریهای حساسیتی توضیح دهد.

     

ر درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم د -18
 گاستروآنتریت توضیح دهد.

     

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در  -19
 سیاه سرفه و آبله مرغان توضیح دهد.

     

آموزشهای الزم در مورد هر بیماری را به مادر  -21
 بدهد.

     

حقوق انسانی و اخالقی را در بالین بیمار فراهم  -21
 نماید.
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 ( چک لیست ارزشیابی4) دولج

 (25/1ضعیف ) (5/1متوسط ) (75/1خوب ) (1عالی ) فعالیتهای یادگیری اهداف رفتاری

ضد عفونی کرذن دستها را بطور  -1
 صحیح انجام دهد.

دستها را قبل از ورود به بخش و همچنین قبل و بعد از دست زدن به 
 هر کودک با ماده ضدعفونی کننده ضد عفونی کند.

    

 . خود را به کودک و مادر کودک معرفی کند.1 شرح حال کامل از کودک بگیرد. -2

 . از مهارتهای ارتباط غیر کالمی استفاده نماید.2

 . با رعایت اصول صحیح شرح حال گیری کند.3

 . شرح حال بیمار را گزارش کند.4

    

معاینات فیزیکی را در کودک  -3
 انجام دهد.

 

روسفالی، ماکروسفالی، غیر قرینگی و ... بررسی سر را از نظر میک -
 کند.

 چشمها را بررسی نماید. -

گوشها را از نظر محل قرارگیری و وضعیت بهداشتی و ... معاینه -
 نماید.

ها و ... دهان رااز نظر شکافها، رشد دندانها، لثه، اگزودای گلو، لوزه -
 معاینه نماید.

ا، غدد لنفاوی، ورید ژیگولر و ... گردن از نظر غده تیروئید و شریانه -
 معاینه نماید. 

 قلب را با مشاهده، لمس و سمع معاینه نماید. -

 ریه را با مشاهده، لمس، دق و سمع معاینه نماید. -

شکم را با مشاهده، لمس، سمع و دق از نظر تندرنس، ارگانومگالی  -
 و ... معاینه نماید.
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ی داکتیلی، دفورمیتی و ... معاینه اندامها را از نظر ناهنجاریها، پل - 
 نماید.

غددلنفاوی هر منطقه از بدن را هنگام معاینه همان قسمت معاینه  - 
 نماید.

پشت و ستون فقرات کودک را از نظر دفورمیتی، اسکولیوز و ...  -
 معاینه نماید.

 دستگاه تناسلی کودک را معاینه نماید. -

 اید.کودک را از نظر وجود هرنی معاینه نم -

پوست، مو و ناخنهای کودک را از نظر بهداشتی، کالبینگ، کچلی و  -
 ...بررسی نماید.

 معاینات عصبی را در کودک انجام دهد. -

کودک را از نظر رشد و تکامل  -4
 بررسی نماید.

 شاخصهای رشد را در کودک اندازه بگیرد. -

 شاخصهای تکامل را در کودک اندازه بگیرد. -

 نحراف از سالمتی را در کودک تشخیص دهد.موارد ا -

    

درباره تشخیص، درمان و  -5
مراقبتهای الزم در تشنج توضیح 

 دهد.

     درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در تشنج توضیح دهد.-

درباره تشخیص، درمان و  -6
مراقبتهای الزم در دیابت توضیح 

 دهد.

     الزم در دیابت توضیح دهد.درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای 

درباره تشخیص، درمان و  -7
مراقبتهای الزم در سندروم 
نفروتیک، پیلونفریک، عفونتهای 
ادراری و رفلکس مثانه به حالب 

 توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان ومراقبتهای الزم در سندروم نفروتیک، 
 یح دهد.پیلونفریک، عفونتهای ادراری و رفلکس مثانه به حالب توض

    

درباره تشخیص و درمان  -8
بیماریهای مادرزادی قلب در 

 کودکان توضیح دهد.

در باره تشخیص و درمان بیماریهای مادرزادی قلب در کودکان 
 توضیح دهد.

    

درباره تشخیص، درمان و  -9
مراقبتهای الزم در سیستیک 

    زم در سیستیک فیبروزیس درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای ال
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 توضیح دهد. فیبروزیس توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و  -11
 مراقبتهای الزم در آسم توضیح دهد.

     درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در آسم توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و  -11
مراقبتهای الزم در هیرشپرونگ 

 توضیح دهد.

زم در هیرشپرونگ توضیح درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای ال
 دهد.

    

درباره تشخیص، درمان و  -12
مراقبتهای الزم در فتق اینگوئینال و 

 فتق فمورال توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در فتق اینگوئینال و فتق 
 فمورال توضیح دهد.

    

درباره تشخیص، درمان و  -13
، مراقبتهای الزم در هیپوسپادیازیس

اپیسپادیازیس و کریپتورکیدیسم 
 توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در هیپوسپادیازیس، 
 اپیسپادیازیس و کریپتورکیدیسم توضیح دهد.

    

درباره تشخیص، درمان و  -14
مراقبتهای الزم در لوسمی و سایر 
بدخیمیهای شایع در کودکان 

 توضیح دهد.

مراقبتهای الزم در لوسمی و سایر  درباره تشخیص، درمان و
 بدخیمیهای شایع در کودکان توضیح دهد.

    

درباره تشخیص، درمان و  -15
مراقبتهای الزم در تاالسمی توضیح 

 دهد.

     درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در تاالسمی توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و  -16
ح مراقبتهای الزم در پنومونی توضی

 دهد.

     درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در پنومونی توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و  -17
مراقبتهای الزم در بیماریهای 

 حساسیتی توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در بیماریهای حساسیتی 
 توضیح دهد.

    

درباره تشخیص، درمان و  -18
زم در گاستروآنتریت مراقبتهای ال
 توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در گاستروآنتریت توضیح 
 دهد.

    

درباره تشخیص، درمان و  -19
مراقبتهای الزم در سیاه سرفه وآبله 

 مرغان توضیح دهد.

درباره تشخیص، درمان و مراقبتهای الزم در سیاه سرفه وآبله مرغان 
 توضیح دهد.
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آموزشهای الزم در مورد هر  -21
 بیماری را به مادر ارائه بدهد.

 

     آموزشهای الزم در مورد هر بیماری را به مادر ارائه بدهد.

حقوق انسانی و اخالقی را در  -21
 بالین بیمار فراهم نماید.

 برخورد صمیمی با بیمار داشته باشد. -
 خلوت بیمار را فراهم کند. -
 ی کودک و مادر کودک باشد.پاسخگوی نگرانی ها -

    

رعایت نظم و شرکت فعال دانشجو 
 در فعالیتهای یادگیری

 (25/1ضعیف ) (5/1متوسط ) (75/1خوب ) (1عالی ) موارد

 بر طبق زمان تعیین شده در بخش حضور یابد. - 
 مقررات مربوط به حضور در بخش را رعایت نماید. -
 سایر پرسنل داشته باشد.ارتباط و همکاری موثر با همکاران و  -
 احساس مسئولیت در مراقبت از مددجو داشته باشد. -
وظایف محوله را به موقع به طور صحیح و با سرعت مناسب بر طبق  -

 روش کار انجام دهد.
 انتقادات منطقی را بدون واکنش نامناسب قبول کند. -
 عالقمندی و اشتیاق خود را در انجام وظایف محوله نشان دهد. -
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