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 دفترچٍ ثبت ريزاوٍ فعالیت َای عملی داوشجًیان کارشىاسی مامایی

LOG BOOK 

 

 1تعذاد ياحذ:    داخلی ي جراحی در ماماییبیماری َای عرصٍ گريٌ آمًزشی: بارداری ي زایمان     درس: 

 اطالعات داوشجً:

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

:استاد ديرٌ  
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 جـذيل ارزشیابی 

 ٕ٘شٜ دا٘ـجٛ ٕ٘شٜ وُ عمًمیٔٛاسد اسصؿیبثی 

  1 ٚضؼیت ظبٞشعجك ضٛاثظ ٚ ٔمشسات آٔٛصؿی

  1.5 ٚلت ؿٙبػی) حضٛس ثٝ ٔٛلغ دس وبسآٔٛصی(

  1.5 دا٘ـجٛیبٖ ٞٓ ٌشٜٚاستجبط صحیح ٚ ٔٙبػت ثب وبدس دسٔبٖ ٚ 

  5.5 پزیشؽ ا٘تمبدات ٚ پیـٟٙبدات ٚ ثىبس ثؼتٗ آٟ٘ب

  5.5 ٔؼئِٛیت پزیشی ٚ ا٘جبْ ثٝ ٔٛلغ ٚ وبُٔ ٚظبیف ٚ تؼٟذات

 ٕ٘شٜ دا٘ـجٛ ٕ٘شٜ وُ تخصصیٔٛاسد اسصؿیبثی 

  1 دس استجبط ثب ثیٕبس یتٛا٘بیی ثشلشاسی استجبط ثب ثیٕبس ٚ سػبیت اصَٛ اخالل

ؿشوت دس ثحث  ،، ٌضاسؽ پشػتبسی، ٔغبِؼٝ داسٚییcase reportاسائٝ تىبِیف ؿبُٔ) 

 (ٌشٚٞی
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  8 وؼت ٟٔبست ٞبی روش ؿذٜ دس ثخؾ حذالُ ٞبی آٔٛصػی

  05 جٕغ ٕ٘شٜ



 

 هذف كلي :

)روش اثشات ثبسداسی ٚ ثیٕبسی ٞبی داخّی ٚ جشاحی ٚ ٔٛاسد اٚسطا٘غ ایجبد ٟٔبست دس دا٘ـجٛ ثشای تـخیص

 ٚ ٘حٜٛ اداسٜ ٚ دسٔبٖ آٖ ٞب صایٕبٖ ثش ثیٕبسی ٚ اثشات ثیٕبسی ثش حبٍّٔی ٚ صایٕبٖ(

 ًزشی:ـررات آمـط ي ممـضًاب

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

 لبثُ اغٕبض ٘یؼت. ٌٛ٘ٝ تبخیش ٚ یب تؼجیّی دس ٚسٚد ٚ خشٚج اص ثخؾ

  :ُٔسٚپٛؽ ٚ ؿّٛاس ػجض ػبدٜ، ثّٙذ ٚ غیش چؼجبٖ ٚ ٔمٙؼٝ پٛؿیذٖ یٛ٘یفشْ ثشای دا٘ـجٛیبٖ ؿب

سٚپٛؽ ػفیذ ثّٙذ ٚ ساحت، اتیىت )حشف اَٚ ٘بْ، ٘بْ خب٘ٛادٌی، ٘بْ دا٘ـىذٜ ٚ ػجض دس صایـٍبٜ 

ساحت ٚ جّٛثؼتٝ وٝ ٍٞٙبْ ساٜ سفتٗ صذا  ، وفؾ ٔـىی ػبدٜػبدٜ ٔـىی٘بْ سؿتٝ(، ؿّٛاس 

ٚ ثجض اتبق ػُٕ  ٚ ثبِیٙی ٞبی آٔٛصؿیس ٔحیظ) اػتفبدٜ اص دٔپبیی ٚ صٙذَ د ٘ذاؿتٝ ثبؿذ

ثبیؼت تٕبٔی ػش، ٘ٛاحی ثّٙذ ثب پٛؿؾ وبُٔ ٔٛٞب )ٔی ٔـىی، ٔمٙؼٝ ٕٔٙٛع ٔی ثبؿذ(صایـٍبٜ 

 .دس ػبیش ثخؾ ٞب پٛؿیذٜ ثبؿذ( زیر گردن

  ثبؿذ.ٔی 10حذالُ ٕ٘شٜ لجِٛی دس وبسآٔٛصی 

  اٍ٘ـتش عال )ثجض حّمٝ اصدٚاج(، اػتفبدٜ اص صیٛس آالت ٚ دس ٔؼشض دیذ لشاس دادٖ ٞش ٌٝ٘ٛ

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

 ٗٞبی ٘بخٗ دس ٞش ؿىّی ٕٔٙٛع ٞب ثب الن ٚ ثشچؼتٞب ثبیذ وٛتبٜ ٚ تٕیض ثبؿذ آسایؾ ٘بخٗ٘بخ

 اػت

  ٝ٘فؾ ٕٔٙٛع اػت. ٞبی ٘بٔشتجظ ثٝ حشفٝ ٚ آٚیختٗ آٖ ثٝ سٚپٛؽ، ؿّٛاس ٚ واػتفبدٜ اص ٘ـب 

 ثٛدٜ ٚ  خامًشثبیؼت دس صٔبٖ حضٛس دس ثخؾ، آصٔبیـٍبٜ، والع ٚ سا٘ذ ثیٕبساٖ تّفٗ ٕٞشاٜ ٔی

 ٞب، اػتفبدٜ اص آٖ ثٝ حذ ضشٚست وبٞؾ یبثذ.دس ػبیش صٔبٖ

 ٞبی آٔٛصؿی ثبیذ ثٝ آسأی ٚ ثب ادة ٕٞشاٜ ثبؿذ. ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ ایجبد ػشٚ صحجت وشدٖ دس ٔحیظ

 صذا ٚ یب ثش صثبٖ سا٘ذٖ وّٕبت وٝ دس ؿأٖ حشفٝ ٘یؼت، ٕٔٙٛع اػت. 

  ،جٛیذٖ آدأغ ٚ  ٘ظبیش آٖ دس آصٔبیـٍبٟٞب، ػبِٗ وٙفشا٘غ، سا٘ذ ثیٕبساٖ ٚ دس حضٛس اػبتیذ

 ثبؿذ.وبسوٙبٖ ٚ ثیٕبساٖ ٕٔٙٛع ٔی

2 

 

 )به صورت پیوست به دفترچه تحویل داده شود(كارآموزیتکالیف 

 ا٘جبْ دادٜ ایذ بخص زواندر  کٍ مراقبت آورا  مادریاز گسارش پرستاری  یک ومًوٍ:گسارش پرستاری (1

2 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

( سا ثش ٚیٞب ٚ ٔـىالت ثب ثیٕبسی ثب ٚضؼیت )ٔتٙبػت ٔبدس ثبسداس ثب حبٍّٔی پش خغشٔشالجت اص یه  

ضامل )بررسی، تطخیص، بروامٍ ریسی، اجرا، ارزیابی( بر عُذٌ گرفتٍ يبٍ مربی مربًطٍ اػبع فشآیٙذ پشػتبسی 

 تحًیل دَیذ.

 ( مطالعه دارویي در بخش محل كار آموزی:3

با آن سر ي کار داضتٍ ایذ لیست ومًدٌ ي در مًرد َر یک بٍ   زایطگاٌداريَایی را کٍ در طًل مذت کارآمًزی خًد در 
 سًاالت زیر پاسخ دَیذ. 

 ایه داري بٍ کذام دستٍ داريیی تعلق دارد؟ 
 بٍ چٍ علت در بیمار مربًطٍ تجًیس ضذٌ است؟ 
 چٍ عًارضی در بیمار مطاَذٌ  کردیذ؟ 
 عمال ومًدیذ؟جُت برطرف کردن ایه عًارض پسضک معالج ي ضما چٍ راَکارَایی را 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 آموزشي حذاقل
 ٘حٜٛ ا٘جبْ تؼذاد الذاْ ٔشالجتی

1 5.75 5.5 . 

      مُارت َایی کٍ داوشجً بایذ در طًل ديرٌ بیامًزد

      مًرد( 11)حذالل  استمبء ٟٔبست اخز تبسیخچٝ ٚ ٔؼبیٙٝ فیضیىی ثیٕبساٖ

)چک کردن کارت داريیی با کاردکس، آمادٌ ثٝ ثیٕبساٖ Medicationوؼت ٟٔبست 

 11)حذالل  کردن سیىی داريیی،دادن داري بٍ طرق مختلك طبك دستًر پسشک(

 (مًرد

     

      تـخیص ٔـبٞذٜ ٚ اداسٜ ٚ دسٔبٖ اٚسطا٘غ ٞبی داخّی ٚ جشاحی 

 ٞبی غذدٞبی ؿبیغ دػتٍبٜ ٞبی ٔختّف ثذٖ ؿبُٔ:ثیٕبسییتـخیص ثیٕبس

)ػشدسد، صشع...(،  اػصبة ػٙذسْ ؿیٟبٖ...(، )دیبثت،پشوبسی ٚ وٓ وبسی تیشٚئیذ،

٘بسػبیی حبد ٚ  ،سیادسا ٞبی ػًٙ وّیٛی،ادساسی )پیّٛ٘فشیت، ػفٛ٘ت ادساسی ٚ 

فمشآٞٗ، تبالػٕی، خٛ٘ی )آٔجِٛی سیٝ(، ٘ی،آػٓ،ػُ،ٛتٙفؼی)پٙٛٔٔضٔٗ وّیٝ...(، 

پبتیت، ٞشپغ...(، ٌٛاسؿی ثیٕبسی ٞبی خٖٛ سیضی دٞٙذٜ...(، ػفٛ٘ی )ػشخجٝ، ٞ

لّجی ػشٚلی )تٍٙی ٚ پشٚالپغ ٔیتشاَ،  )صخٓ، ػفٛ٘ت، اػٟبَ، یجٛػت...(،

 جشاحی ٞبی ؿبیغ )آپب٘ذیؼیت، ػٍٟٙب، ٕٞٛسٚئیذ...( ٚ ... ...(، تشٚٔجٛفّجیت ٞب،

     

دسخٛاػت آصٔبیـبت الصْ ثش حؼت ٘یبص، تجضیٝ ٚ تحّیُ ٔٛاسد غیش عجیؼی، 

 تغییشات آصٔبیـبت پبساوّیٙیىی دس ثبسداسیٚ تفؼیش ؿٙبخت تجضیٝ ٚ تحّیُ، 

     

٘ظبست ثش ؿیٛ ٚ إ٘ب دس ) وؼت ٟٔبست ا٘تمبَ ٚ یب تحٛیُ ثیٕبس ثٝ اتبق ػُٕ

صٛست ِضْٚ، پٛؿب٘ذٖ ٌبٖ، خبسج وشدٖ ٚػبیُ فّضی، ػٛ٘ذاط، اجشا دػتٛسات 

 ٔٛسد( 5)حذالُ  پغ اص ػُٕ ...(

     

حبٍّٔی خشٚج ، ٞیؼتشوتٛٔی، ػضاسیٗتحت اػٕبَ وؼت ٟٔبست ٔشالجت اص ثیٕبس 

 )ٞش وذاْ دٚ ٔٛسد(  ...CRPٚ وؼیت،  خبسج سحٕی

     

ػیش ثیٕبسی، )دا٘ؼتٗ  ٔشالت اص ثیٕبس ٔجتال ثٝ حبٍّٔی پش خغشوؼت ٟٔبست 

ٔشالجت ٞبی ، ا٘جبْ ػالیٓ ٚ ٘حٜٛ دسٔبٖ ثیٕبسی ٞبی داخّی ٚ جشاحی دس ٔبٔبیی

) آٔٛصؽ ثٝ ثیٕبس، تضسیك ػِٛفبت ٔٙیضیٓ، ثبال الصْ دس ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ فـبس خٖٛ

 (، ثیٕبسی وّیٛی ٚ دیبثت، ...(I&Oچه

     

      ٟٔبست آٔٛصؽ ثٝ ثیٕبساٖ ٔجتال ثٝ ثبسداسی ٞبی پش خغش ٚ خب٘ٛادٜ ٞبیـبٖوؼت 

      ا٘جبْ یه فشآیٙذ ٔشالجتی ثٝ عٛس وبُٔ
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  ٕ٘بیبٖ ثٛدٖ ٞش ٌٛ٘ٝ آسایؾ ثصٛست تبتٛ ٚ ثب اػتفبدٜ اص حّمٝ یب ٍ٘یٗ دس ثیٙی یب ٞش لؼٕت اص

 ٞب ٚ صٛست ٕٔٙٛع اػت.دػت

  ٚ ّٗٞبی آٔٛصؿی ٚ ثبِیٙی ٕٔٙٛع ػغشٞبی ثب ثٛی تٙذ ٚ حؼبػیت صا دس ٔحیظاػتفبدٜ اص ادٚو

 اػت.

 .آسایؾ ػش ٚ صٛست ثٝ صٛست غیش ٔتؼبسف ٚ  دٚس اص ؿئٖٛ حشفٝ پضؿىی ٕٔٙٛع اػت 

 .سػبیت اصَٛ اخاللی دس ثشخٛسد ثب ثیٕبساٖ، ٕٞشاٞبٖ ٚ ٕٞىبساٖ وبدس دسٔب٘ی ضشٚسیؼت 
  ٖؿذ.ثبٔی ٕٔٙٛعخشٚج اص ثخؾ یب ثیٕبسػتب 

 َی صفش اػت.ٕ٘شٜ ٞش ٌٛ٘ٝ غیجت غیش ٔٛجٝ ٔؼبد 

 ( ٝٔیغیجت ٔٛج )ْثبیؼت ثٝ تبییذ ػشوبس خب٘ٓ ٚفبیی )وبسؿٙبع آٔٛصؽ ثب اسائٝ ٔؼتٙذات الص

 غیجت ثیؾ اص دٚ سٚص ٔؼبدَ ثب حزف وبسآٔٛصی ٚ تجذیذ دٚسٜ اػت.ثبِیٗ( ثشػذ. 

 ثبیؼت ثب ٕٞبٍٞٙی ٚ ٘ظبست سٔب٘ی ٔیٌشدد ا٘جبْ ٞش ٌٛ٘ٝ الذاْ دسٔب٘ی ٚ غیش دخبعش ٘ـبٖ ٔی

 ٔشثی صٛست پزیشد.

 َ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 دػت دا٘ـجٛ اػت وٝ جٟت تبویذ ثش خٛددفتشچٝ ثجت فؼبِیت 

 ( ٚ دا٘ـجٛ ٔحٛسی عشاحی ؿذٜ اػت.self learningیبدٌیشی)

 َای ريزاوٍ : اَذاف دفترچٍ ثبت فعالیت

 ٞذفٕٙذ وشدٖ وبسآٔٛصی 

 افضایؾ اٍ٘یضٜ ٚ صالحیت ثبِیٙی دا٘ـجٛیبٖ 

 تحمك اٞذاف ٚیظٜ ثبِیٙی دس وبسآٔٛصی دا٘ـجٛیبٖ 

اِتحصیّی ٚ یب ٔؼشفی آ٘بٖ ثشسػی صالحیت ثبِیٙی دا٘ـجٛیبٖ پشػتبسی جٟت اػالْ فبسؽ  

 ثشای وبس دا٘ـجٛیی

 استمبی ػّٕىشد دا٘ـجٛیبٖ تٛػظ اػبتیذ ثبِیٗ 

اسصیبثی صحیح دا٘ـجٛیبٖ دس وبسآٔٛصی ثبِیٗ )وٕه ثٝ اػبتیذ دس اسصیبثی سٚ٘ذ آٔٛصؽ  

 ٞش دا٘ـجٛ(

ثجت دلیك ٚ وبُٔ تجشثیبت ػّٕی وٝ ٔٙجش ثٝ ٔؼتٙذ ػبصی تجشثیبت، ٕ٘بیبٖ ؿذٖ  

 ٞب الؽ دس جٟت سفغ آٖوٕجٛدٞب ٚ ت

 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 ٚ تىثیش ٚ یب ثب ٔشاجؼٝ ثٝ ػبیت دا٘ـىذٜ فبیُ  لجُ اص ؿشٚع وبسآٔٛصیpdf 

دفتشچٝ ٔشثٛط ثٝ ٚاحذ وبسآٔٛصی ٔٛسد ٘ظش سا ٌشفتٝ ٚ دس سٚص اَٚ وبسآٔٛصی ثٝ ٕٞشاٜ 

 داؿتٝ ثبؿیذ.

 دفتشچٝ ثجت فؼبِیت سا دس تٕبٔی اٚلبت ثٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ثبؿیذ 

  ّٝٞب ٚ پشٚػیجشٞب ٘ؼجت ثٝ ثجت ٔـخصبت ػّٕىشد ٚ تبییذ پغ اص ا٘جبْ فؼبِیتثالفبص

 آٖ تٛػظ ٔشثی الذاْ ٕ٘بییذ.

  ٝوٙیذ(.ٕ٘بییذ ) ٚ یب پیٛػت الي ثٛن ثجت دس سا  خٛد ٚػّٕی ػّٕی تجشثیبتوّی 

 ٞب ٌزؿتٝ یب خٛد ٔشثی ٔـبٞذٜ ٘ىشدٜ ٞبیی وٝ ٔذت صیبدی اص ا٘جبْ آٖاص تبییذ فؼبِیت

 ٌشدد.ٔیخٛدداسی 

  ٚ ْوّیٝ ٔٛاسد ٔٛجٛد دس دفتشچٝ ثجت فؼبِیت سٚصا٘ٝ اِضأی اػت ٚ دس صٛست ػذْ ا٘جب

) ٔشثی ٔٛظف اػت ٔٛاسد فٛق  تىٕیُ یه ٟٔبست ٔٛضٛع سا ثٝ اعالع ٔشثی خٛد ثشػب٘یذ

ٞبی ثؼذ ٕٞبٖ پشٚػیجش ثب سا ثٝ اعالع ٔؼئَٛ ثبِیٗ دا٘ـىذٜ سػب٘ذٜ تب دس وبسآٔٛصی

 ٚ دفتشچٝ ٚی تىٕیُ ٌشدد.دا٘ـجٛ وبس ؿذٜ 

  ٜایٗ دفتشچٝ، پغ اص تىٕیُ ثٝ اػتبد ٔشثٛعٝ دادٜ ٔی ؿٛد ٚ ثش ایٗ اػبع ٕ٘شٜ داد

 خٛاٞذ ؿذ.

 .دس صٛست ٔفمٛد ؿذٖ ٔؼئِٛیت اص ثیٗ سفتٗ اعالػبت ثٝ ػٟذٜ دا٘ـجٛ ٔی ثبؿذ 

 ؿٛد لجُ اص تحٛیُ دفتشچٝ یه وپی اص آٖ ٘ضد خٛد ٍ٘ٝ داسیذ.تٛصیٝ ٔی  
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