
 

 

 

 فُرست مراجع مطالعاتی داوشجً :

 ٖٛثیٕبسی وٛدوبٖ ّ٘ؼ 

 ً٘ٚٚ ٖثیٕبسی وٛدوب 

 ِٛثیٕبسی وٛدوبٖ ٔبس 
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 دفترچٍ ثبت ريزاوٍ فعالیت َای عملی داوشجًیان کارشىاسی مامایی

LOG BOOK 

 

 تعذاد ياحذ:                                 اطفال کار آمًزیگريٌ آمًزشی:  بارداری ي زایمان     درس: 

 اطالعات داوشجً:

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

:استاد ديرٌ  

 

 

1 

 جـذيل ارزشیابی 

 ٕ٘شٜ دا٘ـدٛ ٕ٘شٜ وُ عمًمیٔٛاسد اسصؿیبثی 

  1 ٚضؼیت ظبٞشعجك ضٛاثظ ٚ ٔمشسات آٔٛصؿی

  1.1 ٚلت ؿٙبػی) حضٛس ثٝ ٔٛلغ دس وبسآٔٛصی(

  1.1 دا٘ـدٛیبٖ ٞٓ ٌشٜٚاستجبط صحیح ٚ ٔٙبػت ثب وبدس دسٔبٖ ٚ 

  5.1 پزیشؽ ا٘تمبدات ٚ پیـٟٙبدات ٚ ثىبس ثؼتٗ آٟ٘ب

  5.1 ٔؼئِٛیت پزیشی ٚ ا٘دبْ ثٝ ٔٛلغ ٚ وبُٔ ٚظبیف ٚ تؼٟذات

 ٕ٘شٜ دا٘ـدٛ ٕ٘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 خٕغ ٕ٘شٜ



 

 هذف كلي :

آؿٙبیی ثب ثیٕبسی ٞب ٚ اٚسطا٘غ ٞبی  ثبؿذ، ٞذف وّی دسعٔی اطفالوبسآٔٛصی حبضش ٚاحذ ػّٕی 

صْ دس اسائٝ ال ٞبی ٞبی ٘ظشی ٚ وؼت تٛا٘بییدا٘ـدٛ خٟت اػتفبدٜ اص آٔٛختٝوٛدوبٖ اػت ٚ ثٝ 

  .وٕه ٔی وٙذ وٛدوبٖدس ثخؾ  وٛدوبٖثٝ ٞب ٚ خذٔبت ٔشثٛط ٔشالجت

 ًزشی:ـررات آمـط ي ممـضًاب

  ثبؿذ. ٞیچ ٔی 133:5اِی  1:3:5ٚ ػصشٞب 1:3:5اِی  03:5ػبػت وبسآٔٛصی دس ثخؾ اص ػبػت

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

  3ُٔسٚپٛؽ ٚ ؿّٛاس ػجض ػبدٜ، ثّٙذ ٚ غیش چؼجبٖ ٚ ٔمٙؼٝ پٛؿیذٖ یٛ٘یفشْ ثشای دا٘ـدٛیبٖ ؿب

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

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

ٚ ثدض اتبق ػُٕ  ٚ ثبِیٙی ٞبی آٔٛصؿی) اػتفبدٜ اص دٔپبیی ٚ صٙذَ دس ٔحیظ تٝ ثبؿذ٘ذاؿ

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 

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

 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

  ٝ٘آٚیختٗ آٖ ثٝ سٚپٛؽ، ؿّٛاس ٚ وفؾ ٕٔٙٛع اػت. ٞبی ٘بٔشتجظ ثٝ حشفاػتفبدٜ 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

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

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

  ،خٛیذٖ 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(تکالیف كارآموزی

وٛدن ثیٕبس دس ثخؾ اعفبَ)ؿبُٔ چٍٍٛ٘ی  Admitريوذ از گسارش  یک ومًوٍ:ارش پرستاریگس (1

  پضؿه ٔؼبِح Orderٜٛ پزیشؽ، ٘حػالیٓ، ٘ـب٘ٝ ٞب، ؿىبیت اصّی، 

2 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

( سا ثش اػبع فشآیٙذ ٚیٞب ٚ ٔـىالت ثب ثیٕبسی ثب ٚضؼیت )ٔتٙبػتوٛدن ثیٕبسٔشالجت اص یه  

 ریسی، اجرا، ارزیابی( بر عُذٌ گرفتٍ يبٍ مربی مربًطٍ تحًیل دَیذ.شامل )بررسی، تشخیص، بروامٍ پشػتبسی 

 ( مطالعه دارویي در بخش محل كار آموزی:3

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

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

 بىابر وظر مربی مربًطٍارائه كنفرانس: ( 4

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

 بصورت جذاگانه به مربي مربوطه تحویل نماییذ.
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 های آموزشي حذاقل
 ٘حٜٛ ا٘دبْ تؼذاد الذاْ ٔشالجتی

1 5.01 5.1 5.01 5 

       مُارت َایی کٍ داوشجً بایذ در طًل ديرٌ بیامًزد

       آٖ ثٍیشدٔٛسد ؿشح حبَ وٛدن سا اص ٚاِذیٗ  1حذالُ 

       ٔٛسد1ػبٍِی ا٘ذاصٜ ٌیشی حذالُ  11دا٘ؼتٗ ٚصٖ ٚ لذ عجیؼی وٛدوبٖ تب ػٗ 

ٔٛسد چه  1ٚ حذالُ دس وٛدوبٖ ٚ تفبٚت آٖ ثب ثضسٌؼبالٖ VISثشسػی ػالیٓ 

 ػالیٓ حیبتی وٛدن ثؼتشی

      

 P ،Mg ،Ca ،FBS ،HCt ،Hb ،ALKدا٘ؼتٗ تفبٚت ٔؼیبس ٞبی آصٔبیـٍبٞی ٔثُ

ph ،crٖادساس ٚ .... دس وٛدوبٖ ثب ثضسٌؼبال 

      

)تـخیص صذاٞبی ساَ ٚ  پٙٛٔٛ٘ی، ا٘دبْ ٔؼبیٙٝ فیضیىی وٛدن ٔجتال ثٝ آػٓ

یب دسٔبٖ   ORS)تـخیص دسخٝ وٓ آثی،٘یبص ثٝاػٟبَ، ػشٔبخٛسدٌی(، ٚیض...

)اص ٞش ، وٓ خٛ٘ی...ػٛء تغزیٝ ٚ ػذْ سؿذ)ؿٙبخت ا٘ٛاع تـٙح...(، تـٙحٚسیذی(، 

 ٔٛسد( 1حذالُ وذاْ 

      

) ٔؼبیٙٝ ؿىٕی ٚ ٔٛسد ا٘دبْ ٔؼبیٙٝ فیضیىی وٛدن ٔجتال ثٝ تبالػٕی 1حذالُ 

 تـخیص ثضسٌی وجذ عحبَ، آٔٛصؽ اػتفبدٜ اص دػفشاَ(

      

       ٔٛسد آٔٛصؽ ثٝ وٛدن ٔجتال ثٝ تبالػٕی 1حذالُ 

ٚاِذیٗ ٔٛسد ٔشالجت اص وٛدن ٔجتال ثٝ ٕٞٛفیّی ٚ آٔٛصؽ ثٝ ٚی ٚ  1حذالُ 

 ثیٕبس ٕٞٛفیّی خصٛصب دس ٔٛسد داسٚ ٞبی ٕٔٙٛع

      

) ٔؼبیٙٝ ؿىٕی ٚ ٔٛسد ا٘دبْ ٔؼبیٙٝ فیضیىی وٛدن ٔجتال ثٝ تبالػٕی 1حذالُ 

 تـخیص ثضسٌی وجذ عحبَ، آٔٛصؽ اػتفبدٜ اص دػفشاَ(

      

       ، ٚسیذی ٚ خٛساویٔٛسد داسٚ دادٖ ثٝ صٛست ػضال٘ی 0حذالُ

       ٞبی لجُ ٚ حیٗ ٚ ثؼذ اص دادٖ داسٚ ٔٛسد ٔشالجت 1حذالُ

       baby sheetٔٛسد ثجت داسٚٞب دس  1حذالُ

       ٔٛسد تٙظیٓ لغشات ػشْ ٚ ثجت آٖ 1حذالُ 

       ٚ ٔـبٞذٜ حذالُ یه ٔٛسد اص وٛدوبٖ ECG  ٚEEGٌشفتٗ  آؿٙبیی ثب چٍٍٛ٘ی
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  حّمٝ یب ٍ٘یٗ دس ثیٙی یب ٞش لؼٕت اص ٕ٘بیبٖ ثٛدٖ ٞش ٌٛ٘ٝ آسایؾ ثصٛست تبتٛ ٚ ثب اػتفبدٜ اص

 ٞب ٚ صٛست ٕٔٙٛع اػت.دػت

 ٞبی آٔٛصؿی ٚ ثبِیٙی ٕٔٙٛع اػتفبدٜ اص ادٚوّٗ ٚ ػغشٞبی ثب ثٛی تٙذ ٚ حؼبػیت صا دس ٔحیظ

 اػت.

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

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

 َی صفش اػت.ٕ٘شٜ ٞش ٌٛ٘ٝ غیجت غیش ٔٛخٝ ٔؼبد 

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

 حزف وبسآٔٛصی ٚ تدذیذ دٚسٜ اػت. غیجت ثیؾ اص دٚ سٚص ٔؼبدَ ثبثبِیٗ( ثشػذ. 

 ثبیؼت ثب ٕٞبٍٞٙی ٚ ٘ظبست ٌشدد ا٘دبْ ٞش ٌٛ٘ٝ الذاْ دسٔب٘ی ٚ غیش دسٔب٘ی ٔیخبعش ٘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 دا٘ـدٛ اػت وٝ خٟت تبویذ ثش خٛد دفتشچٝ ثجت فؼبِیت 

 ( ٚ دا٘ـدٛ ٔحٛسی عشاحی ؿذٜ اػت.self learningیبدٌیشی)

 َای ريزاوٍ : اَذاف دفترچٍ ثبت فعالیت

 ٞذفٕٙذ وشدٖ وبسآٔٛصی 

 افضایؾ اٍ٘یضٜ ٚ صالحیت ثبِیٙی دا٘ـدٛیبٖ 

 ثبِیٙی دس وبسآٔٛصی دا٘ـدٛیبٖتحمك اٞذاف ٚیظٜ  

ثشسػی صالحیت ثبِیٙی دا٘ـدٛیبٖ پشػتبسی خٟت اػالْ فبسؽ اِتحصیّی ٚ یب ٔؼشفی آ٘بٖ  

 ثشای وبس دا٘ـدٛیی

 استمبی ػّٕىشد دا٘ـدٛیبٖ تٛػظ اػبتیذ ثبِیٗ 

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

 ٞش دا٘ـدٛ(

ثجت دلیك ٚ وبُٔ تدشثیبت ػّٕی وٝ ٔٙدش ثٝ ٔؼتٙذ ػبصی تدشثیبت، ٕ٘بیبٖ ؿذٖ  

 ٞب وٕجٛدٞب ٚ تالؽ دس خٟت سفغ آٖ

 خًدبالیىی َای  فعالیت از مىاسب عملی علمی کاروامٍ یك 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 ٔشاخؼٝ 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 ٚ پشٚػیدشٞب ٘ؼجت ثٝ ثجت ٔـخصبت ػّٕىشد ٚ تبییذ ثالفبصّٝ پغ اص ا٘دبْ فؼبِیت

 آٖ تٛػظ ٔشثی الذاْ ٕ٘بییذ.

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

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

 ٌشدد.خٛدداسی ٔی

  ٚ ْوّیٝ ٔٛاسد ٔٛخٛد دس دفتشچٝ ثجت فؼبِیت سٚصا٘ٝ اِضأی اػت ٚ دس صٛست ػذْ ا٘دب

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

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

 دا٘ـدٛ وبس ؿذٜ ٚ دفتشچٝ ٚی تىٕیُ ٌشدد.

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

 خٛاٞذ ؿذ.

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

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