
 

 

 

 فُرست مراجع مطالعاتی داوشجً :

 آخشیٗ چبح ثیٕبسی ٞبی ص٘بٖ ٚ صایٕبٖ ٘ٛان دٚ ػّذ .1

 ثیٕبسی ٞبی ص٘بٖ د٘فٛسص ػٝ ػّذآخشیٗ چبح سـخیص ٚ دسٔبٖ  .2

 اصَٛ ثیٕبسی ٞب ٚ ثٟذاؿز ص٘بٖ ویؼٙش .3

 

 

 

 

 

 

8 
 

 

 

 دفترچٍ ثبت ريزاوٍ فعالیت َای عملی داوشجًیان کارشىاسی مامایی

LOG BOOK 

 

 1تعذاد ياحذ:    1 بیماری زوانکار آمًزی گريٌ آمًزشی:  بارداری ي زایمان     درس: 

 اطالعات داوشجً:

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

 ٕ٘شٜ دا٘ـؼٛ ٕ٘شٜ وُ عمًمیٔٛاسد اسصؿیبثی 

  1 ٚضؼیز ظبٞشعجك ضٛاثظ ٚ ٔمشسار آٔٛصؿی

  1.5 ٚلز ؿٙبػی) حضٛس ثٝ ٔٛلغ دس وبسآٔٛصی(

  1.5 دا٘ـؼٛیبٖ ٞٓ ٌشٜٚاسسجبط صحیح ٚ ٔٙبػت ثب وبدس دسٔبٖ ٚ 

  5.5 دزیشؽ ا٘شمبدار ٚ دیـٟٙبدار ٚ ثىبس ثؼشٗ آٟ٘ب

  5.5 ٔؼئِٛیز دزیشی ٚ ا٘ؼبْ ثٝ ٔٛلغ ٚ وبُٔ ٚظبیف ٚ سؼٟذار

 ٕ٘شٜ دا٘ـؼٛ ٕ٘شٜ وُ تخصصیٔٛاسد اسصؿیبثی 

  1 دس اسسجبط ثب ثیٕبس یسٛا٘بیی ثشلشاسی اسسجبط ثب ثیٕبس ٚ سػبیز اصَٛ اخالل

ؿشوز دس ثحض  ،، ٌضاسؽ دشػشبسی، ٔغبِؼٝ داسٚییcase reportاسائٝ سىبِیف ؿبُٔ) 

 (ٌشٚٞی

6  

  8 وؼت ٟٔبسر ٞبی روش ؿذٜ دس ثخؾ حذالُ ٞبی آٔٛصػی

  25 ػٕغ ٕ٘شٜ



 

 هذف كلي : 

ثبؿذ، ٞذف وّی دسع وٕه ثٝ دا٘ـؼٛ ػٟز ٔی 1بیماری زوانوبسآٔٛصی حبضش ٚاحذ ػّٕی 

ثٝ ٞب ٚ خذٔبر ٔشثٛط ٔشالجز صْ دس اسائٝای الٞبی ٘ظشی ٚ وؼت سٛا٘بییاػشفبدٜ اص آٔٛخشٝ

  ٔی ثبؿذ.ص٘بٖ  ص٘بٖ دس دسٔبٍ٘بٜ

 ًزشی:ـررات آمـط ي ممـضًاب

  ثبؿذ. ٞیچ ٔی 19:35اِی  13:35ٚ ػصشٞب 13:35اِی  7:35ػبػز وبسآٔٛصی دس ثخؾ اص ػبػز

 لبثُ اغٕبض ٘یؼز. ٌٛ٘ٝ سبخیش ٚ یب سؼؼیّی دس ٚسٚد ٚ خشٚع اص ثخؾ

  :ُٔسٚدٛؽ ٚ ؿّٛاس ػجض ػبدٜ، ثّٙذ ٚ غیش چؼجبٖ ٚ ٔمٙؼٝ دٛؿیذٖ یٛ٘یفشْ ثشای دا٘ـؼٛیبٖ ؿب

سٚدٛؽ ػفیذ ثّٙذ ٚ ساحز، اسیىز )حشف اَٚ ٘بْ، ٘بْ خب٘ٛادٌی، ٘بْ دا٘ـىذٜ ٚ ػجض دس صایـٍبٜ 

ساحز ٚ ػّٛثؼشٝ وٝ ٍٞٙبْ ساٜ سفشٗ صذا  ، وفؾ ٔـىی ػبدٜػبدٜ ٔـىی٘بْ سؿشٝ(، ؿّٛاس 

ٚ ثؼض اسبق ػُٕ  ٚ ثبِیٙی ٞبی آٔٛصؿی) اػشفبدٜ اص دٔذبیی ٚ صٙذَ دس ٔحیظ شٝ ثبؿذ٘ذاؿ

ثبیؼز سٕبٔی ػش، ٘ٛاحی ثّٙذ ثب دٛؿؾ وبُٔ ٔٛٞب )ٔی ٔـىی، ٔمٙؼٝ ٕٔٙٛع ٔی ثبؿذ(صایـٍبٜ 

 .دس ػبیش ثخؾ ٞب دٛؿیذٜ ثبؿذ( زیر گردن

  ثبؿذ.ٔی 12حذالُ ٕ٘شٜ لجِٛی دس وبسآٔٛصی 

 آالر ٚ دس ٔؼشض دیذ لشاس دادٖ ٞش ٌٛ٘ٝ اٍ٘ـشش عال )ثؼض حّمٝ اصدٚاع(،  اػشفبدٜ اص صیٛس

 ثبؿذ. ٞبی آٔٛصؿی ٕٔٙٛع ٔیدػشجٙذ، ٌشدٖ ثٙذ ٚ ٌٛؿٛاسٜ دس ٔحیظ

 ٗٞبی ٘بخٗ دس ٞش ؿىّی ٕٔٙٛع ٞب ثب الن ٚ ثشچؼتٞب ثبیذ وٛسبٜ ٚ سٕیض ثبؿذ آسایؾ ٘بخٗ٘بخ

 اػز

  ٝ٘آٚیخشٗ آٖ ثٝ سٚدٛؽ، ؿّٛاس ٚ وفؾ ٕٔٙٛع اػز. ٞبی ٘بٔشسجظ ثٝ حشفاػشفبدٜ اص ٘ـب ٚ ٝ 

 ثٛدٜ ٚ  خامًشثبیؼز دس صٔبٖ حضٛس دس ثخؾ، آصٔبیـٍبٜ، والع ٚ سا٘ذ ثیٕبساٖ سّفٗ ٕٞشاٜ ٔی

 ٞب، اػشفبدٜ اص آٖ ثٝ حذ ضشٚسر وبٞؾ یبثذ.دس ػبیش صٔبٖ

 ایؼبد ػشٚ ٞبی آٔٛصؿی ثبیذ ثٝ آسأی ٚ ثب ادة ٕٞشاٜ ثبؿذ. ٚ ٞش صحجز وشدٖ دس ٔحیظ ٌٝ٘ٛ

 صذا ٚ یب ثش صثبٖ سا٘ذٖ وّٕبر وٝ دس ؿأٖ حشفٝ ٘یؼز، ٕٔٙٛع اػز. 

  ،ػٛیذٖ آدأغ ٚ  ٘ظبیش آٖ دس آصٔبیـٍبٟٞب، ػبِٗ وٙفشا٘غ، سا٘ذ ثیٕبساٖ ٚ دس حضٛس اػبسیذ

 ثبؿذ.وبسوٙبٖ ٚ ثیٕبساٖ ٕٔٙٛع ٔی

2 

 

 )به صورت پیوست به دفترچه تحویل داده شود(تکالیف كارآموزی

 مذدجًی مراجعٍ کىىذٌ بٍ درماوگاٌ زوانگسارش یک مًرد از بیماری زوان در : ارشگس (1

2 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

، ؿبُٔ: ٘بثبسٚسی، ػفٛ٘ز، ٚیٞب ٚ ٔـىالر ثب ثیٕبسی ثب ٚضؼیز )ٔشٙبػت سٚ٘ذ دسٔبٖ یه ثیٕبس سا 

PCOS...، ).بر عُذٌ گرفتٍ يبٍ مربی مربًطٍ تحًیل دَیذ 

 ( مطالعه دارویي در بخش محل كار آموزی:3

لیست ومًدٌ ي در مًرد َر یک بٍ تجًیس شذٌ است را تًسط متخصص زوان داريَایی را کٍ در طًل مذت کارآمًزی خًد 
 سًاالت زیر پاسخ دَیذ. 

 ایه داري بٍ کذام دستٍ داريیی تعلق دارد؟ 
 بٍ چٍ علت در بیمار مربًطٍ تجًیس شذٌ است؟ 
 در بیمار مشاَذٌ  کردیذ؟چٍ عًارضی  
 جُت برطرف کردن ایه عًارض پسشک معالج ي شما چٍ راَکارَایی را اعمال ومًدیذ؟ 

 بىابر وظر مربی مربًطٍارائه كنفرانس: ( 4

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

 تحویل نماییذ.بصورت جذاگانه به مربي مربوطه 
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 های آموزشي حذاقل
 ٘حٜٛ ا٘ؼبْ سؼذاد الذاْ ٔشالجشی

1 5.75 5.5 5.25 5 

       مُارت َایی کٍ داوشجً بایذ در طًل ديرٌ بیامًزد

ٔٛسد ٔؼبیٙٝ دػشٍبٜ سٙبػّی خبسػی)ثشسػی دشیٙٝ ٘ظش اػىبس،  15حذالُ 

ٚ  اػىٗ ٚ ثبسسِٛٗ غذدثشسػی  دبسٌی، ٚاسیغ، سً٘ ٚ ػبیش ضبیؼبر،

 ...(ٔؼشای یٛسسشا

      

 )ٔٛسد ٔؼبیٙٝ دػشٍبٜ سٙبػّی داخّی)ٔؼبیٙٝ دٚ دػشی( 15 حذالُ

ٔـبٞذٜ ؿىُ ػشٚیىغ)دِٛیخ، ٔؼبیٙٝ ٚاطٖ اص ٘ظش ٚػٛد ِٛوٛسٜ، 

سؼییٗ وغ ساحی ٞبی  ػشٚیؼیز، ػبیش ضبیؼبر، ٚ اسٚطٖ، اػشٙٛص(،

ٚ حؼبػیز دس  ثشسػی ٔیضاٖ سحشیه ػشٚیىغ ٚ دسد سحٕی،

 ، دسػٝ دشٚالدغ(ثیٕبس آد٘ىغ ٚ سخٕذاٖ ٞب -ػشٚیىغ

      

       ثیٕبس 15 ٌزاؿشٗ اػذىِْٛٛ ثٝ عٛس صحیح حذالُ ثشای

)صٔبٖ ٔٙبػت ٚ ثیٕبس 15ٌشفشٗ دبح اػٕیش ثٝ عٛس صحیح حذالُ ثشای 

ؿیٜٛ صحیح ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیشی ٚ فیىغ وشدٖ، آٔٛصؽ ػٟز غشثبٍِشی 

 اسػبع ٔٛاسد غیش عجیؼی( ػبِیب٘ٝ، خٛا٘ذٖ ػٛاة ٚ

      

 15ثشای حذالُ  ٚ ػشٚیؼیزسـخیص ٚ دسٔبٖ ٚاطیٙیز ٞبی ؿبیغ 

 ثیٕبس

      

       ٘فش اص ٔشاػؼٝ وٙٙذٌبٖ 5آٔٛصؽ ٔؼبیٙٝ دؼشبٖ حذالُ ثشای 

ثیٕبس دس  15 سٛا٘بیی ا٘ؼبْ وب٘ؼبِز ثب ٔشخصصیٗ ص٘بٖ دغ اص ٔؼبیٙٝ

 حضٛس ٔشثی

      

ثیٕبساٖ ٔجشال ثٝ دس ػبیش ویغ ٞب)ػالیٓ، ٘ـب٘ٝ ٞب ٚ ٔؼبیٙبر اسائٝ ٌضاسؿی اص 

PID ،ٜثی اخشیبسی، دشٚالدغ، ٔیْٛ، دیؼٕٙٛس ،AUB ،آٔٙٛسٜ، یبئؼٍی ،

 (...ٞیشػٛسیؼٓ

      

آٔٛصؽ ٚ ٔـبٚسٜ ثٝ ثیٕبساٖ ٔشاػؼٝ وٙٙذٜ ثٝ دسٔبٍ٘بٜ ص٘بٖ دس اثؼبد 

 ٔٛسد 15ٔخشّف حذالُ ثشای 
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  ٕ٘بیبٖ ثٛدٖ ٞش ٌٛ٘ٝ آسایؾ ثصٛسر سبسٛ ٚ ثب اػشفبدٜ اص حّمٝ یب ٍ٘یٗ دس ثیٙی یب ٞش لؼٕز اص

 ٞب ٚ صٛسر ٕٔٙٛع اػز.دػز

  ٚ ٞبی آٔٛصؿی ٚ ثبِیٙی ٕٔٙٛع حؼبػیز صا دس ٔحیظاػشفبدٜ اص ادٚوّٗ ٚ ػغشٞبی ثب ثٛی سٙذ

 اػز.

 .آسایؾ ػش ٚ صٛسر ثٝ صٛسر غیش ٔشؼبسف ٚ  دٚس اص ؿئٖٛ حشفٝ دضؿىی ٕٔٙٛع اػز 

 .سػبیز اصَٛ اخاللی دس ثشخٛسد ثب ثیٕبساٖ، ٕٞشاٞبٖ ٚ ٕٞىبساٖ وبدس دسٔب٘ی ضشٚسیؼز 
  ٖثبؿذ.ٔی ٕٔٙٛعخشٚع اص ثخؾ یب ثیٕبسػشب 

 ی صفش اػز.ٕ٘شٜ ٔٛػٝ ٔؼبدَ ٞش ٌٛ٘ٝ غیجز غیش 

 ( ٝٔیغیجز ٔٛػ )ْثبیؼز ثٝ سبییذ ػشوبس خب٘ٓ ٚفبیی )وبسؿٙبع آٔٛصؽ ثب اسائٝ ٔؼشٙذار الص

 غیجز ثیؾ اص دٚ سٚص ٔؼبدَ ثب حزف وبسآٔٛصی ٚ سؼذیذ دٚسٜ اػز.ثبِیٗ( ثشػذ. 

 بٍٞٙی ٚ ٘ظبسر ثبیؼز ثب ٌٕٞشدد ا٘ؼبْ ٞش ٌٛ٘ٝ الذاْ دسٔب٘ی ٚ غیش دسٔب٘ی ٔیخبعش ٘ـبٖ ٔی

 ٔشثی صٛسر دزیشد.

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

ٞبی سٚصا٘ٝ ػٙذی دس دػز دا٘ـؼٛ اػز وٝ ػٟز سبویذ ثش خٛد دفششچٝ طجز فؼبِیز 

 ( ٚ دا٘ـؼٛ ٔحٛسی عشاحی ؿذٜ اػز.self learningیبدٌیشی)

 َای ريزاوٍ : اَذاف دفترچٍ ثبت فعالیت

 ٞذفٕٙذ وشدٖ وبسآٔٛصی 

 افضایؾ اٍ٘یضٜ ٚ صالحیز ثبِیٙی دا٘ـؼٛیبٖ 

 سحمك اٞذاف ٚیظٜ ثبِیٙی دس وبسآٔٛصی دا٘ـؼٛیبٖ 

آ٘بٖ  ثشسػی صالحیز ثبِیٙی دا٘ـؼٛیبٖ دشػشبسی ػٟز اػالْ فبسؽ اِشحصیّی ٚ یب ٔؼشفی 

 ثشای وبس دا٘ـؼٛیی

 اسسمبی ػّٕىشد دا٘ـؼٛیبٖ سٛػظ اػبسیذ ثبِیٗ 

اسصیبثی صحیح دا٘ـؼٛیبٖ دس وبسآٔٛصی ثبِیٗ )وٕه ثٝ اػبسیذ دس اسصیبثی سٚ٘ذ آٔٛصؽ  

 ٞش دا٘ـؼٛ(

طجز دلیك ٚ وبُٔ سؼشثیبر ػّٕی وٝ ٔٙؼش ثٝ ٔؼشٙذ ػبصی سؼشثیبر، ٕ٘بیبٖ ؿذٖ  

 ب ٞوٕجٛدٞب ٚ سالؽ دس ػٟز سفغ آٖ

 خًدبالیىی َای  فعالیت از مىاسب عملی علمی کاروامٍ یک داشته عاللمىذ اگر مجمًع در"

 يسیلٍ بُتریه دفترچٍایه  زیرا تکمیل 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 ٚ سىظیش ٚ یب ثب ٔشاػؼٝ ثٝ ػبیز دا٘ـىذٜ فبیُ  ؿشٚع وبسآٔٛصیلجُ اصpdf 

دفششچٝ ٔشثٛط ثٝ ٚاحذ وبسآٔٛصی ٔٛسد ٘ظش سا ٌشفشٝ ٚ دس سٚص اَٚ وبسآٔٛصی ثٝ ٕٞشاٜ 

 داؿشٝ ثبؿیذ.

 دفششچٝ طجز فؼبِیز سا دس سٕبٔی اٚلبر ثٝ ٕٞشاٜ داؿشٝ ثبؿیذ 

 دشٚػیؼشٞب ٘ؼجز ثٝ طجز ٔـخصبر ػّٕىشد ٚ سبییذ ٞب ٚ ثالفبصّٝ دغ اص ا٘ؼبْ فؼبِیز

 آٖ سٛػظ ٔشثی الذاْ ٕ٘بییذ.

  ٝوٙیذ(.ٕ٘بییذ ) ٚ یب دیٛػز الي ثٛن طجز دس سا  خٛد ٚػّٕی ػّٕی سؼشثیبروّی 

 ٞب ٌزؿشٝ یب خٛد ٔشثی ٔـبٞذٜ ٘ىشدٜ ٞبیی وٝ ٔذر صیبدی اص ا٘ؼبْ آٖاص سبییذ فؼبِیز

 ٌشدد.خٛدداسی ٔی

 ٛد دس دفششچٝ طجز فؼبِیز سٚصا٘ٝ اِضأی اػز ٚ دس صٛسر ػذْ ا٘ؼبْ ٚ وّیٝ ٔٛاسد ٔٛػ

) ٔشثی ٔٛظف اػز ٔٛاسد فٛق  سىٕیُ یه ٟٔبسر ٔٛضٛع سا ثٝ اعالع ٔشثی خٛد ثشػب٘یذ

ٞبی ثؼذ ٕٞبٖ دشٚػیؼش ثب سا ثٝ اعالع ٔؼئَٛ ثبِیٗ دا٘ـىذٜ سػب٘ذٜ سب دس وبسآٔٛصی

 دا٘ـؼٛ وبس ؿذٜ ٚ دفششچٝ ٚی سىٕیُ ٌشدد.

  ٜایٗ دفششچٝ، دغ اص سىٕیُ ثٝ اػشبد ٔشثٛعٝ دادٜ ٔی ؿٛد ٚ ثش ایٗ اػبع ٕ٘شٜ داد

 خٛاٞذ ؿذ.

 .دس صٛسر ٔفمٛد ؿذٖ ٔؼئِٛیز اص ثیٗ سفشٗ اعالػبر ثٝ ػٟذٜ دا٘ـؼٛ ٔی ثبؿذ 

 ؿٛد لجُ اص سحٛیُ دفششچٝ یه وذی اص آٖ ٘ضد خٛد ٍ٘ٝ داسیذ.سٛصیٝ ٔی  
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