
 

 

 

 کودکان  بیماریهای   کارآموزی  نام درس:

 ساعت  ۵۱  -واحد  ۱:  و ساعت کارآموزی  میزان واحد

  روز ۹  :   کارآموزیتعداد روزهای  

 نازی کریمی  طرح درس:  مسئولنام 

   ، ارتباط صحیح با کودک و مادر ، آشنایی با اصول کلی مراقبت از کودک بیماربیماریها و اورژانسهای کودکانآشنایی با    هدف کلی:

 

تعیین توسط مربی اولویت تعیین برنامه آموزشی برای هر روز کارآموزی، متناسب با مراجعه مددجویان به مرکز کارآموزی 

 می گردد. 

آموزشی کارآموزی  محل  برنامه 

 روزانه

 فعالیت دانشجو 

بخش   − روز اول  کودکان بخش  مختلف  قسمتهای  با  دارو  –آشنایی  گیریو    -اتاق  رگ  و  تزریق  اتاق 

ECG  از کودک 

 طریقه معاینه کودک و گرفتن شرح حال از مادر کودک  −

 آموزش شستشوی معده با کاتتر  - روز دوم کودکان بخش 

حیاتی    بررسی - و     TPRو  کودکعالیم  بزرگساالن  با  ان  تفاوت  و  کودک 

 نوزادان 

 ایکتروس و تشنج کودکان و ارایه کنفرانس در این موردبررسی عالیم کرن  - روز سوم  کودکان بخش 

     در کودکان مبتال به فاویسم  PD6Gبررسی کودک از نظر انمی و عالیم نقص  - روز چهارم  کودکان بخش 

 شوک در بخش کودکان DCنحوه کار با دستگاه آموزش  - روز پنجم کودکان بخش 

 بررسی رشد کودک  -

 در کودک  ECGآموزش گرفتن  - روز ششم کودکان بخش 

 ECGمراقبتهای الزم از نظر زمان خواب کودک جهت انجام  - روز هفتم کودکان بخش 

 آموزش تغذیه مناسب کودک و کمک به کودک برای بازی و ورزش - روز هشتم کودکان بخش 

 بررسی آزمایشات کودک در پرونده و مقادیر طبیعی آن -

 
 برای چک بیلی روبین نوزاد  Capillaryنحوه گرفتن نمونه از  -

 بررسی واکسیناسیون صحیح کودک در شرایط مختلف - روز نهم کودکان بخش 

در  - بستری  کودکان  شایع  بیماریهای  مختلف  بیماریهای  عالیم  با  آشنایی 

 بخش  

 

موجود در بخش   case}ارایه کنفرانس توسط دانشجو وتبادل اطالعات در محدوده زمانی نیم تا یکساعت در مورد   ❖

 کاراموزی {   در روزهایبه طور مستمر    کودکان

 

 بسمه تعالی 

 واحد اصفهان )خوراسگان(  دانشکاه آزاد اسالمی

 دانشکده پرستاری و مامایی 

 کارشناسی مامایی 

 گروه مامایی  

 طرح درس بالینی



 


