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 طشح دسع
 

 سٍحی دکتشاهیشحؼیي جؼفشی تذٍیي طشح دسع  تَػط :

 کَدک هبتال بِ کشٍپ ٍ اپی گلَتیتبشخَسد با  ػٌَاى دسع:

  سصیذًت طب اٍسطاًغ هقطغ دسع:

 ػاػت  5/1 هذت صهاى اسائِ هطلب :

 بیواسیْای ػفًَی دس اطفالپیؾ ًیاص : 

ی یکی اص اٍسطاًؼْای تْذیذ کٌٌذُ حیات دس کَدکاى اًؼذاد ساّْای َّایی فَقاًی بؼلت ػَاهل ػفًَ هقذهِ :

. کشٍپ اص بیواسیْای ًؼبتا ؿایغ دس کَدکاى صیش اػت ٍ دس صَست ػذم دسهاى بِ هَقغ هشگ ٍ هیش باالیی داسد

ػال هی باؿذ ٍ ػَاهل ٍیشٍػی دس ایجاد آى اغلب دخیل ّؼتٌذ. اپیگلَتیت کِ اغلب یک بیواسی کـٌذُ  2

  کاى بضسگتش دیذُ هی ؿَد.باکتشیال اػت دس کَد

 

  آهَصؽ تـخیص ٍ دسهاى کشٍپ ٍ اپی گلَتیت دس کَدکاى هشاجؼِ کٌٌذُ بِ اٍسطاًغ ّذف کلی:

 

 :  (Specific Objective)اّذاف اختصاصی 
 

 اًتظاس هی سٍد دس پایاى ایي کالع داًـجَ قادس باؿذ : 

   تؼشیف، ػلل ٍ سٍؿْای تـخیصی کشٍپ سا بذاًذ -1

 سٍؿْای تـخیصی اپی گلَتیت سا بذاًذتؼشیف، ػلل ٍ  -2

  ًحَُ اداسُ بیواس هبتال بِ اًؼذاد ًاؿی اص ػفًَت ساّْای َّایی فَقاًی سا بذاًذ -3

 

 :  (Specific Objective Behavior)سفتاسّای ٍیظُ ػیٌی 
 

SO1 
SOB1 :تؼشیف کشٍپ ٍ اًَاع آى سا رکش ًوایذ  
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SOB2 :اتیَلَطی کشٍپ سا رکش ًوایذ 

SOB3: ْای افتشاقی کشٍپ سا بـواسدتـخیص 

SOB4ػالین بالیٌی کشٍپ سا رکش ًوایذ : 

SOB5ػالین سادیَلَطیک کشٍپ سا رکش ًوایذ : 

 

 

 

      

SO2 
SOB1تؼشیف اپی گلَتیت ٍ اًَاع آى سا رکش ًوایذ :  

SOB2 :اتیَلَطی اپی گلَتیت سا رکش ًوایذ 

SOB3: تـخیصْای افتشاقی اپی گلَتیت سا بـواسد 

SOB4ػالین بالیٌی اپی گلَتیت سا رکش ًوایذ : 

SOB5ػالین سادیَلَطیک اپی گلَتیت سا رکش ًوایذ :  
 

SO3  
SOB1 :دسهاًْای کشٍپ سا ًام ببشد  

SOB2 :دسهاًْای اپی گلَتیت سا ًام ببشد  

SOB3:  ًِـاى دّذًحَُ بکاسگیشی ًبَالیضس سا ؿشح ٍ با ابضاسّای هشبَط  

SOB4: ِگزاسی سا دس کشٍپ ٍ اپی گلَتیت رکش ًوایذ اًذیکاػیًَْای لَل 

 
 

 خط هؾ آهَصؽ:
 ًَع آهَصؽ داًـجَ هحَس بَدُ ٍ دس آى داًـجَ بطَس فؼال ؿشکت داسد 

 

 صهاى بٌذی : 
 دقیقِ  10     هقذهِ  

 دقیقِ 20    کشٍپ                        

 دقیقِ  20     اپیگلَتیت

 دقیقِ 40    دسهاى                  
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 دقیقِ 00     جوغ کل 
 

 ساٌّوای هطالؼات داًـجَ :
 .هطالؼِ ًوایذ بیواسیْای ػفًَی ساّْای َّایی غَقاًی ٍ سٍؿْای اکؼیظى دسهاًی ٍ ًبَالیضسدس هَسد 

 

 ساٌّوای اػتاد: 
 بشای تَفیق دس آهَصؽ سػایت ًکات صیش تَصیِ هی گشدد: 

 داًـجَیاى سا دسقالب پشػؾ ٍ پاػخ دس بحث ؿشکت دّذ  -1

 دسپایاى کالع دسع سا جوغ بٌذی ًوایذ -2

 هی باؿذ اطالع دّذ  OSCEٍ  (MCQ)ًحَُ اهتحاى کِ بصَست چْاسحَابی  -3

 

 سٍؽ آهَصؽ :  
 ، کاس کشدى با ًبَالیضسخَاّذ بَد Large Groupپشػؾ ٍپاػخ ، بحث 

 

 اهکاًات ٍ ٍػایش هَسد ًیاص : 
 س، دػتگاُ ًبَالیض Power Pointکاهپیَتش ، پشدُ اکشاى ، 

 

 اسصؿیابی : 
 دس پایاى دٍسُ بصَست  

  (MCQ)ػَال چْاس جَابی  -1

  OSCEدس قالب  -2

 

 هٌابغ :
Essential Nelson  ٍRosen’s Emergency Medicine    

 


