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 دفترچٍ ثبت ريزاوٍ فعالیت َای عملی داوشجًیان وارشىاسی مامایی

LOG BOOK 

 

 2در عرصٍ                                                                       تعذاد ياحذ:  مادر ي وًدنباريری،  بُذاشت وار آمًزی درس: 

 اطالعات داوشجً:

وام خاوًادگی:     سال يريد:      شمارٌ داوشجًیی:        ترم:      تاریخ شريع ديرٌ:     تاریخ اتمام ديرٌ:وام:        
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 جـذيل ارزشیابی 

 ًوشُ داًـجَ ًوشُ ول عمًمیهَاسد اسصؿیبثی 

  1 ٍضؼیت ظبّشعجك ضَاثظ ٍ همشسات آهَصؿی

  1.5 ٍلت ؿٌبػی) حضَس ثِ هَلغ دس وبسآهَصی(

  1.5 داًـجَیبى ّن گشٍُاستجبط كحیح ٍ هٌبػت ثب وبدس دسهبى ٍ 

  0.5 پزیشؽ اًتمبدات ٍ پیـٌْبدات ٍ ثىبس ثؼتي آًْب

  0.5 هؼئَلیت پزیشی ٍ اًجبم ثِ هَلغ ٍ وبهل ٍظبیف ٍ تؼْذات

 ًوشُ داًـجَ ًوشُ ول تخصصیهَاسد اسصؿیبثی 

  1 دس استجبط ثب ثیوبس یتَاًبیی ثشلشاسی استجبط ثب ثیوبس ٍ سػبیت اكَل اخالل

ؿشوت دس ثحث  ،، گضاسؽ پشػتبسی، هغبلؼِ داسٍییcase reportاسائِ تىبلیف ؿبهل) 

 (گشٍّی
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  8 وؼت هْبست ّبی روش ؿذُ دس ثخؾ حذالل ّبی آهَصػی

  20 جوغ ًوشُ



 

 هذف كلي : 

ایي دسع ثِ داًـجَیبى ثبؿذ، هی در عرصٍ بُذاشت مادر ي وًدنوبسآهَصی حبضش ٍاحذ ػولی 

تٌظین خبًَادُ ٍ خذهبت هبهبیی ووه هی ًوبیذ خذهبت ثْذاؿت ثبسٍسی، هبدس ٍ وَدن، 

 سا وِ جضٍ ٍظبیف اكلی هبهبّب ػت سا ثِ ًحَ كحیح ٍ ثب هْبست اًجبم دٌّذ.ثْذاؿت جبهؼِ 

 ًزشی:ـررات آمـط ي ممـضًاب

  ؿذ. ّیچ ثبهی 19:30الی  13:30ٍ ػلشّب 13:30الی  7:30ػبػت وبسآهَصی دس ثخؾ اص ػبػت

 لبثل اغوبم ًیؼت. گًَِ تبخیش ٍ یب تؼجیلی دس ٍسٍد ٍ خشٍج اص ثخؾ

  :سٍپَؽ ٍ ؿلَاس ػجض ػبدُ، ثلٌذ ٍ غیش چؼجبى ٍ همٌؼِ پَؿیذى یًَیفشم ثشای داًـجَیبى ؿبهل

سٍپَؽ ػفیذ ثلٌذ ٍ ساحت، اتیىت )حشف اٍل ًبم، ًبم خبًَادگی، ًبم داًـىذُ ٍ ػجض دس صایـگبُ 

ساحت ٍ جلَثؼتِ وِ ٌّگبم ساُ سفتي كذا  ، وفؾ هـىی ػبدُػبدُ هـىیًبم سؿتِ(، ؿلَاس 

ٍ ثجض اتبق ػول  ٍ ثبلیٌی ّبی آهَصؿی) اػتفبدُ اص دهپبیی ٍ كٌذل دس هحیظ ًذاؿتِ ثبؿذ

ثبیؼت توبهی ػش، ًَاحی ثلٌذ ثب پَؿؾ وبهل هَّب )هی هـىی، همٌؼِ هوٌَع هی ثبؿذ(صایـگبُ 

 .دس ػبیش ثخؾ ّب پَؿیذُ ثبؿذ( زیر گردن

  ثبؿذ.هی 12حذالل ًوشُ لجَلی دس وبسآهَصی 

  ،)اػتفبدُ اص صیَس آالت ٍ دس هؼشم دیذ لشاس دادى ّش گًَِ اًگـتش عال )ثجض حلمِ اصدٍاج

 ثبؿذ. ّبی آهَصؿی هوٌَع هیهحیظدػتجٌذ، گشدى ثٌذ ٍ گَؿَاسُ دس 

 ّبی ًبخي دس ّش ؿىلی هوٌَع ّب ثب الن ٍ ثشچؼتّب ثبیذ وَتبُ ٍ تویض ثبؿذ آسایؾ ًبخيًبخي

 اػت

  ًِّبی ًبهشتجظ ثِ حشفِ ٍ آٍیختي آى ثِ سٍپَؽ، ؿلَاس ٍ وفؾ هوٌَع اػت. اػتفبدُ اص ًـب 

 ثَدُ ٍ  خامًشثبیؼت ى تلفي ّوشاُ هیدس صهبى حضَس دس ثخؾ، آصهبیـگبُ، والع ٍ ساًذ ثیوبسا

 ّب، اػتفبدُ اص آى ثِ حذ ضشٍست وبّؾ یبثذ.دس ػبیش صهبى

 ّبی آهَصؿی ثبیذ ثِ آساهی ٍ ثب ادة ّوشاُ ثبؿذ. ٍ ّش گًَِ ایجبد ػشٍ كحجت وشدى دس هحیظ

 كذا ٍ یب ثش صثبى ساًذى ولوبت وِ دس ؿأى حشفِ ًیؼت، هوٌَع اػت. 

  آى دس آصهبیـگبّْب، ػبلي وٌفشاًغ، ساًذ ثیوبساى ٍ دس حضَس اػبتیذ، جَیذى آداهغ ٍ  ًظبیش

 ثبؿذ.وبسوٌبى ٍ ثیوبساى هوٌَع هی
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 )به صورت پیوست به دفترچه تحویل داده شود(تکالیف كارآموزی

یک مًرد گسارش از مادر باردار ي یا کًدکی کٍ مراقبت بُداشتی آن را در مرکس بُداشتی مربًطٍ  :گسارش (1

   اوجام دادٌ اید.

2 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

بر عُدٌ گرفتٍ يبٍ ( ٍیّب ٍ هـىالت ثب ثیوبسی ثب ٍضؼیت )هتٌبػت ثْذاؿتی اص یه هبدس ثبسداسهشالجت  

 مربی مربًطٍ تحًیل دَید.

سا ثش ػْذُ  هـبٍسُ دس صهیٌِ ّبی هختلف) ثلَؽ، یبئؼگی، فشصًذ آٍسی، تٌظین خبًَادُ،....(یه اًجبم  

 گشفتِ ٍ ؿشح آى سا ثِ هشثی تحَیل دّیذ.

 :غربالگری( 3

ي در ، پاپ اسمیر اوًاع غربالگری َایی کٍ در مراکس بُداشتی اوجام می گیرد شامل غربالگری وًزادان، کاوسر پستانآشىایی با 
 .معیار َای زیر در وظر گرفتٍ شًدمًرد 

 ؟اوجام غربالگریزمان مىاسب  
 ؟سه مىاسب جُت غربالگری 
 ؟شرایط الزم جُت اوجام صحیح غربالگری 
 ؟خًاودن ي تفسیر وتایج 

 آمًزش پیگیری َای بعدی مددجً ي ایجاد خًدکارآمدی در يی جُت اوجام غربالگری َا 

 بىابر وظر مربی مربًطٍارائه كنفرانس: ( 4

نکته: خاطر نشان میگردد كه هر كذام از تکالیف باال بصورت جذاگانه و برای كارآموزی هر بخش 

 بصورت جذاگانه به مربي مربوطه تحویل نماییذ.
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 های آموزشيحذاقل
 ًحَُ اًجبم تؼذاد الذام هشالجتی

1 0.75 0.5 0.25 0 

       مُارت َایی وٍ داوشجً بایذ در طًل ديرٌ بیامًزد

هَسد پبیؾ سؿذ وَدن سا اًجبم دادُ ٍ ثجت ٍ تفؼیش  10حذالل

ٍصى ٍ دٍس ػش، تىویل فشم جبدُ تٌذسػتی، -)اًذاصُ گیشی ٍ ثجت لذوٌذ

آهَصؽ تغزیِ اًحلبسی ثب ؿیش هبدس یب تغزیِ تىویلی، تجَیض هىول، 

 تـخیق ٍ اسجبع هَاسد غیش عجیؼی...(

      

)تَجِ ثِ هَسد یخچبل ٍاوؼي سا وٌتشل وٌذ 1ٍاوؼیٌبػیَى: حذالل 

ثشفه یخچبل، ٍ هحل لشاس گشفتي ٍاوؼي ّب  -دسجِ حشاست -هحل لشاس

ثِ عَس كحیح هَسد اكَل آهبدُ وشدى ٍاوؼي سا  10حذالل دس آى(/ 

تبسیخ اًمضب ٍاوؼي، حفظ صًجیشُ ػشهبٍ...(/  –) وٌتشل ویفیت اًجبم دّذ

هَسد تضسیك ٍاوؼي )ػضالًی، صیش جلذی ٍ داخل جلذی( ثِ  10حذالل

) تَجِ ثِ ػي، تضسیك ثِ ؿیَُ كحیح، ثجت دس عَس كحیح اًجبم دّذ

 دفبتش ٍ وبست ٍاوؼي، آهَصؽ هشاجؼِ ثؼذی(

      

       هَسد( 10ٍسی)حذالل هـبٍسُ فشصًذ آ

دس  Family planningؿٌبخت ٍ اجشا ثشًبهِ ثبسٍسی ػبلن ٍ هـبٍسُ 

افشاد داسای ٍاجذ ؿشایظ ) ؿٌبخت ؿیَُ ّبی هختلف هبًٌذ: لشف ّبی 

، اًذیىبػیَى ٍ IUDپیـگیشی، وبًذم، سٍؽ اٍسطاًؼی، آهپَل ّب، 

 وٌتشااًذیىبػیَى ّب...(

      

)تـىیل پشًٍذُ، اًذاصُ گیشی لذ ٍصى ٍ فـبس هشالجت دٍساى ثبسداسی 

خَى، اًجبم هؼبیٌبت، دسخَاػت آصهبیـبت سٍتیي ٍ ػًََگشافی، اسائِ 

آهَصؽ ّبی الصم، تـخیق حبهلگی ّبی پش خغش، غشثبلگشی هبدساى پش 

 هَسد( 15)حذالل  (خغش ٍ اسجبع ثِ هتخلق

      

       هَسد( 5اًجبم اػویش دّبًِ سحن ، خَاًذى جَاة ٍ تفؼیش آى )

       اًجبم هـبٍسُ ثلَؽ ٍ یبئؼگی ّش وذام حذالل یه هَسد
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  ًوبیبى ثَدى ّش گًَِ آسایؾ ثلَست تبتَ ٍ ثب اػتفبدُ اص حلمِ یب ًگیي دس ثیٌی یب ّش لؼوت اص

 ّب ٍ كَست هوٌَع اػت.دػت

 ثبلیٌی هوٌَع  ّبی آهَصؿیاػتفبدُ اص ادٍولي ٍ ػغشّبی ثب ثَی تٌذ ٍ حؼبػیت صا دس هحیظ ٍ

 اػت.

 .آسایؾ ػش ٍ كَست ثِ كَست غیش هتؼبسف ٍ  دٍس اص ؿئَى حشفِ پضؿىی هوٌَع اػت 

 .سػبیت اكَل اخاللی دس ثشخَسد ثب ثیوبساى، ّوشاّبى ٍ ّوىبساى وبدس دسهبًی ضشٍسیؼت 
  ثبؿذ.هی هوٌَعخشٍج اص ثخؾ یب ثیوبسػتبى 

 ی كفش اػت.ًوشُ ّش گًَِ غیجت غیش هَجِ هؼبدل 

 ( ِهیغیجت هَج )ثبیؼت ثِ تبییذ ػشوبس خبًن ٍفبیی )وبسؿٌبع آهَصؽ ثب اسائِ هؼتٌذات الصم

 غیجت ثیؾ اص دٍ سٍص هؼبدل ثب حزف وبسآهَصی ٍ تجذیذ دٍسُ اػت.ثبلیي( ثشػذ. 

 ثبیؼت ثب ّوبٌّگی ٍ ًظبست گشدد اًجبم ّش گًَِ الذام دسهبًی ٍ غیش دسهبًی هیخبعش ًـبى هی

 د.هشثی كَست پزیش

 َر گًوٍ تخلف از مًارد فًق بر اساس لًاویه داوشىذٌ ي ومیتٍ اوضباطی برخًرد خًاَذ شذ.
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 َای ريزاوٍ : معرفی دفترچٍ ثبت فعالیت

ّبی سٍصاًِ ػٌذی دس دػت داًـجَ اػت وِ جْت تبویذ ثش خَد دفتشچِ ثجت فؼبلیت 

 ؿذُ اػت.( ٍ داًـجَ هحَسی عشاحی self learningیبدگیشی)

 َای ريزاوٍ : اَذاف دفترچٍ ثبت فعالیت

 ّذفوٌذ وشدى وبسآهَصی 

 افضایؾ اًگیضُ ٍ كالحیت ثبلیٌی داًـجَیبى 

 تحمك اّذاف ٍیظُ ثبلیٌی دس وبسآهَصی داًـجَیبى 

ثشسػی كالحیت ثبلیٌی داًـجَیبى پشػتبسی جْت اػالم فبسؽ التحلیلی ٍ یب هؼشفی آًبى  

 ثشای وبس داًـجَیی

 ػولىشد داًـجَیبى تَػظ اػبتیذ ثبلیياستمبی  

اسصیبثی كحیح داًـجَیبى دس وبسآهَصی ثبلیي )ووه ثِ اػبتیذ دس اسصیبثی سًٍذ آهَصؽ  

 ّش داًـجَ(

ثجت دلیك ٍ وبهل تجشثیبت ػولی وِ هٌجش ثِ هؼتٌذ ػبصی تجشثیبت، ًوبیبى ؿذى  

 ّب ووجَدّب ٍ تالؽ دس جْت سفغ آى

 خًدبالیىی َای  فعالیت از مىاسب عملی علمی واروامٍ یه داشته عاللمىذ اگر مجمًع در"

 يسیلٍ بُتریه دفترچٍایه  زیرا تىمیل ومائیذ وماداوٍ ي دلیكلطفا  ایه دفترچٍ را  َستیذ

 "مًلع است بٍ ي مىاسب آمًزش برای
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 اصول كلي  تکمیل دفترچه:

 دانشجوی گرامي: 

 

 اص ٍاحذ چبح ٍ تىثیش ٍ یب ثب هشاجؼِ ثِ ػبیت داًـىذُ فبیل  لجل اص ؿشٍع وبسآهَصیpdf 

دفتشچِ هشثَط ثِ ٍاحذ وبسآهَصی هَسد ًظش سا گشفتِ ٍ دس سٍص اٍل وبسآهَصی ثِ ّوشاُ 

 داؿتِ ثبؿیذ.

 دفتشچِ ثجت فؼبلیت سا دس توبهی اٍلبت ثِ ّوشاُ داؿتِ ثبؿیذ 

 ثِ ثجت هـخلبت ػولىشد ٍ تبییذ  ّب ٍ پشٍػیجشّب ًؼجتثالفبكلِ پغ اص اًجبم فؼبلیت

 آى تَػظ هشثی الذام ًوبییذ.

  ِوٌیذ(.ًوبییذ ) ٍ یب پیَػت الي ثَن ثجت دس سا  خَد ٍػلوی ػولی تجشثیبتولی 

 ّب گزؿتِ یب خَد هشثی هـبّذُ ًىشدُ ّبیی وِ هذت صیبدی اص اًجبم آىاص تبییذ فؼبلیت

 گشدد.خَدداسی هی

 ت فؼبلیت سٍصاًِ الضاهی اػت ٍ دس كَست ػذم اًجبم ٍ ولیِ هَاسد هَجَد دس دفتشچِ ثج

) هشثی هَظف اػت هَاسد فَق  تىویل یه هْبست هَضَع سا ثِ اعالع هشثی خَد ثشػبًیذ

ّبی ثؼذ ّوبى پشٍػیجش ثب سا ثِ اعالع هؼئَل ثبلیي داًـىذُ سػبًذُ تب دس وبسآهَصی

 داًـجَ وبس ؿذُ ٍ دفتشچِ ٍی تىویل گشدد.

 اص تىویل ثِ اػتبد هشثَعِ دادُ هی ؿَد ٍ ثش ایي اػبع ًوشُ دادُ  ایي دفتشچِ، پغ

 خَاّذ ؿذ.

 .دس كَست هفمَد ؿذى هؼئَلیت اص ثیي سفتي اعالػبت ثِ ػْذُ داًـجَ هی ثبؿذ 

 ؿَد لجل اص تحَیل دفتشچِ یه وپی اص آى ًضد خَد ًگِ داسیذ.تَكیِ هی  
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