
 

 

 

 فُرست مراجع مطالعاتی داوشجً :

 ثبسداسی ٚ صایٕبٖ ٚیّیبٔض 

 ٔبٔبیی ٔبیّض 

 دشٚسىُ وـٛسی ثیٕبسػشبٖ دٚػشذاس ٔبدس 

 ٖداسٚٞبی ط٘شیه ایشا 
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 دفترچٍ ثبت ريزاوٍ فعالیت َای عملی داوشجًیان کارشىاسی مامایی

LOG BOOK 

 

 4تعذاد ياحذ:      2 بارداری ي زایمان در عرصٍکار آمًزی 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 ٚضؼیز ظبٞشعجك ضٛاثظ ٚ ٔمشسار آٔٛصؿی

  1.1 ٚلز ؿٙبػی) حضٛس ثٝ ٔٛلغ دس وبسآٔٛصی(

  1.1 دا٘ـجٛیبٖ ٞٓ ٌشٜٚاسسجبط صحیح ٚ ٔٙبػت ثب وبدس دسٔبٖ ٚ 

  5.1 دزیشؽ ا٘شمبدار ٚ دیـٟٙبدار ٚ ثىبس ثؼشٗ آٟ٘ب

  5.1 ٔؼئِٛیز دزیشی ٚ ا٘جبْ ثٝ ٔٛلغ ٚ وبُٔ ٚظبیف ٚ سؼٟذار

 ٕ٘شٜ دا٘ـجٛ ٕ٘شٜ وُ تخصصیٔٛاسد اسصؿیبثی 

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

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

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

  05 جٕغ ٕ٘شٜ



 

 هذف كلي : 

رسیدن به مهارت اداره لیبر و زایمان و ویس مراقبت هدف از ایه درس کمک به داوشجویان مامایی در جهت 

دس دبیبٖ ایٗ  . ثٝ ٌٛ٘ٝ ای وٝؿذمی بادر زایشگاه غیر طبیعی   های پس از زایمان در موارد طبیعی و

  ذ.لبدس ثٝ ا٘جبْ خذٔبر ٔشثشعٝ ثبؿ ثذٖٚ دخبِز ٔؼشمیٓ ٔشثی دٚسٜ دا٘ـجٛ ثشٛا٘ذ

 ًزشی:ـررات آمـط ي ممـضًاب
  ثبؿذ. ٞیچ ٔی 133:5اِی  1:3:5ٚ ػصشٞب 1:3:5اِی  03:5ػبػز وبسآٔٛصی دس ثخؾ اص ػبػز ٌٝ٘ٛ

 لبثُ اغٕبض ٘یؼز. ثخؾسبخیش ٚ یب سؼجیّی دس ٚسٚد ٚ خشٚج اص 

  3ُٔسٚدٛؽ ٚ ؿّٛاس ػجض ػبدٜ، ثّٙذ ٚ غیش چؼجبٖ ٚ ٔمٙؼٝ ػجض دس دٛؿیذٖ یٛ٘یفشْ ثشای دا٘ـجٛیبٖ ؿب

سٚدٛؽ ػفیذ ثّٙذ ٚ ساحز، اسیىز )حشف اَٚ ٘بْ، ٘بْ خب٘ٛادٌی، ٘بْ دا٘ـىذٜ ٚ ٘بْ سؿشٝ(، ؿّٛاس صایـٍبٜ 

) اػشفبدٜ اص  ساحز ٚ جّٛثؼشٝ وٝ ٍٞٙبْ ساٜ سفشٗ صذا ٘ذاؿشٝ ثبؿذ ، وفؾ ٔـىی ػبدٜػبدٜ ٔـىی

الصْ ثٝ روش ،ٕٔٙٛع ٔی ثبؿذٚ صایـٍبٜ ثجض اسبق ػُٕ  ٚ ثبِیٙی ٞبی آٔٛصؿیدٔذبیی ٚ صٙذَ دس ٔحیظ

ثبیؼز ثّٙذ ثب دٛؿؾ وبُٔ ٔٛٞب )ٔی ٔـىی، ٔمٙؼٝ (اػز سً٘ دٔذبیی دس صایـٍبٜ ػفیذ ٚ ػبدٜ ثبؿذ

 .دس ػبیش ثخؾ ٞب دٛؿیذٜ ثبؿذ( زیر گردنسٕبٔی ػش، ٘ٛاحی 

  ٜثبؿذ.ٔی 10لجِٛی دس وبسآٔٛصی حذالُ ٕ٘ش 

  ٖاػشفبدٜ اص صیٛس آالر ٚ دس ٔؼشض دیذ لشاس دادٖ ٞش ٌٛ٘ٝ اٍ٘ـشش عال )ثجض حّمٝ اصدٚاج(، دػشجٙذ، ٌشد

 ثبؿذ. ٞبی آٔٛصؿی ٕٔٙٛع ٔیثٙذ ٚ ٌٛؿٛاسٜ دس ٔحیظ

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

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

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

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

 ٛصؿی ثبیذ ثٝ آسأی ٚ ثب ادة ٕٞشاٜ ثبؿذ. ٚ ٞش ٌٛ٘ٝ ایجبد ػشٚ صذا ٚ یب ٞبی آٔصحجز وشدٖ دس ٔحیظ

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

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

 ثبؿذ.ثیٕبساٖ ٕٔٙٛع ٔی
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 )به صورت پیوست به دفترچه تحویل داده شود(یتکالیف كارآموز

 Labor ،RI، Admitدر ٍاحذ  کِ هزاقبت آًزا  هادریاس گشارش پزستاری  یک ًوًَِ:گسارش پرستاری (1

 ا٘جبْ دادٜ ایذ

2 )Case Report: 

 معرفی یک مورد آموزشی 

سا ثش اػبع فشآیٙذ  دوِٕٛبٖ، دشٜ ٚیب، ٚ ... اوالٔذؼی، دیبثز،ی ٔجشال ثٝ دشٜ صائٛٔشالجز اص یه  

 ضاهل )بزرسی، تطخیص، بزًاهِ ریشی، اجزا، ارسیابی( بز عْذُ گزفتِ ٍبِ هزبی هزبَطِ تحَیل دّیذ.دشػشبسی 

 ( مطالعه دارویي در بخش محل كار آموزی:3

با آى سز ٍ کار داضتِ ایذ لیست ًوَدُ ٍ در هَرد ّز یک بِ   سایطگاُدارٍّایی را کِ در طَل هذت کارآهَسی خَد در 
 سَاالت سیز پاسخ دّیذ. 

 ایي دارٍ بِ کذام دستِ دارٍیی تعلق دارد؟ 
 بِ چِ علت در بیوار هزبَطِ تجَیش ضذُ است؟ 
 چِ عَارضی در بیوار هطاّذُ  کزدیذ؟ 
 عوال ًوَدیذ؟جْت بزطزف کزدى ایي عَارض پشضک هعالج ٍ ضوا چِ راّکارّایی را ا 

 بٌابز ًظز هزبی هزبَطِارائه 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 سؼذاد الذاْ ٔشالجشی

1 5.01 5.1 5.01 5 

       مُارت َایی کٍ داوشجً بایذ در طًل ديرٌ بیامًزد

، vsٔٛسد سصٕیٓ دس ثؼششی وشدٖ جٟز صایٕبٖ )ٌشفشٗ  11حذالُ 

، درخواست آزمایشات روتیه، گسارش ا٘جبْ ٔؼبیٙبر ِئٛدِٛذ ٚ ٍِٙی

مورد آماده ومودن  53-53مربوط به بستری یا عدم بستری،...( و 

 ومووه خون، وصل سرم...(زائو بستری شده)گرفته رگ و 

      

ٔٛسد ٔشالجز اص ٔبدس دس ٔشحّٝ اَٚ صایٕبٖ )حٕبیز  5:-1:حذالُ 

ا٘جبْ ٔؼبیٙبر ٍِٙی عجك سٚسیٗ، سـخیص – vs-FHRسٚحی ٔبدس، چه

ٔشاحُ ِیجش عجك ٔٙحٙی فشیذ ٔٗ ٚ سؼییٗ ٕ٘شٜ ثی ؿبح، ا٘جبْ ٚ سفؼیش 

NST وبٞؾ دسد غیش ، آٔٙیٛسٛٔی، ایٙذاوـٗ، ثٝ وبس ثشدٖ سٚؽ ٞبی

دیؼشٛؿی ٚ صایٕبٖ ػخز، ٚ صٔبٖ  -داسٚیی، سـخیص حبٍّٔی دش خغش

 ٔٙبػت ا٘شمبَ ثٝ اسبق صایٕبٖ،...(

      

ٔٛسد ٔشالجز اص ٔبدس دس ٔشحّٝ دْٚ صایٕبٖ )آٔبدٜ وشدٖ  5:-1:حذالُ 

،ثشسػی ٚضؼیز دشیٙٝ اص ٘ظش ٘یبص ثٝ FHR ػز صایٕبٖ، اػىشاح، چه

ٔشثی، ا٘جبْ صحیح ثی حؼی ٚ ادی صیبسٛٔی ثٝ ادی صیبسٛٔی ثب ٘ظبسر 

ٔٛسد ا٘جبْ ثی  11 *، ا٘جبْ صایٕبٖ، ا٘شمبَ ٘ٛصاد ثٝ ٚاسٔش،...(*وٕه ٔشثی

 حؼی ٚ ادی صیبسٛٔی

      

)سؼییٗ آدٍبس،  ٔٛسد ٔشالجز اص ٘ٛصاد ثالفبصّٝ دغ اص سِٛذ 5:-1:حذالُ 

ٔخ ثٙذ دادٖ دٛصیـٗ ٔٙبػت ٚ ثبص وشدٖ ساٜ ٞٛایی، خـه وشدٖ، وال

٘بف، ٔؼبیٙٝ فیضیىی، دػشجٙذ، ثجز لذ ٚصٖ ٚ دٚس ػش، سضسیك ٚیشبٔیٗ 

 وب،...( 

      

)آضٌایی با  ٔٛسد ٔشالجز اص ٔبدس دس ٔشحّٝ ػْٛ صایٕب5ٖ:-1:حذالُ 

عالئن جذاضذى جفت، جذاکزدى ٍ هعایٌِ جفت، تطخیص اًقباض رحن ٍ درجِ 

با کوک  *پارگی، تطخیص خَى ریشی غیز طبیعی، تزهین اپی سیاتَهی ٍ پارگی

 هَرد تزهین اپی سیاتَهی ٍ پارگی01 *هزبی،...(

      

ٔٛسد ٔشالجز اص ٔبدس ٚ  ٘ٛصاد دس ٔشحّٝ چٟبسْ  5:-1:حذالُ 

طبق رٍتیي، تغذیِ با ضیز هادر، دادى آهَسش در هَرد اًجام VS)چکصایٕبٖ

 آسهایص ّای غزبالگزی، ٍاکسیٌاسیَى، بْذاضت فزدی ٍ تٌظین خاًَادُ،...(

      

، PROM ،IUFD ،IUGRٔب٘ٙذ دیبثز، دشٜ اوالٔذؼی،  ٞبییCaseثبال دس  ٔٛاسد٘یٕی سب دٚػْٛ *

POST TERM،ٖثبؿذ.دٚ لّٛیی صایٕبٖ صٚدسع، ثشیچ،  دشٜ ٚیب، ، دوِٕٛب ... 

  ٕ٘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 اػشفبدٜ اص ادٚوّٗ ٚ ػغشٞبی ثب ثٛی سٙذ ٚ حؼبػیز صا دس ٔحیظ

 اػز.

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

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

 َی صفش اػز.ٕ٘شٜ ٞش ٌٛ٘ٝ غیجز غیش ٔٛجٝ ٔؼبد 

 ( ٝٔیثب اسائٝ ٔؼشٙذار الصْغیجز ٔٛج ) ثبیؼز ثٝ سبییذ ػشوبس خب٘ٓ ٚفبیی )وبسؿٙبع آٔٛصؽ

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

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

 ٔشثی صٛسر دزیشد.

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

ٞبی سٚصا٘ٝ ػٙذی دس دػز دا٘ـجٛ اػز وٝ جٟز سبویذ ثش خٛد دفششچٝ ثجز فؼبِیز 

 ( ٚ دا٘ـجٛ ٔحٛسی عشاحی ؿذٜ اػز.self learningیبدٌیشی)

 َای ريزاوٍ : اَذاف دفترچٍ ثبت فعالیت

 ٞذفٕٙذ وشدٖ وبسآٔٛصی 

 افضایؾ اٍ٘یضٜ ٚ صالحیز ثبِیٙی دا٘ـجٛیبٖ 

 سحمك اٞذاف ٚیظٜ ثبِیٙی دس وبسآٔٛصی دا٘ـجٛیبٖ 

ثشسػی صالحیز ثبِیٙی دا٘ـجٛیبٖ دشػشبسی جٟز اػالْ فبسؽ اِشحصیّی ٚ یب ٔؼشفی آ٘بٖ  

 ثشای وبس دا٘ـجٛیی

 ٗاسسمبی ػّٕىشد دا٘ـجٛیبٖ سٛػظ اػبسیذ ثبِی 

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

 ٞش دا٘ـجٛ(

ثجز دلیك ٚ وبُٔ سجشثیبر ػّٕی وٝ ٔٙجش ثٝ ٔؼشٙذ ػبصی سجشثیبر، ٕ٘بیبٖ ؿذٖ  

 ٞب وٕجٛدٞب ٚ سالؽ دس جٟز 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

 

 

 

 

4  

 اصول كلي  تکمیل دفترچه:

 دانشجوی گرامي: 

 

 اص ٚاحذ چبح ٚ سىثیش ٚ یب ثب ٔشاجؼٝ ثٝ ػبیز دا٘ـىذٜ فبیُ  لجُ اص ؿشٚع وبسآٔٛصیpdf 

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

 داؿشٝ ثبؿیذ.

 دفششچٝ ثجز فؼبِیز سا دس سٕبٔی اٚلبر ثٝ ٕٞشاٜ داؿشٝ ثبؿیذ 

 ثٝ ثجز ٔـخصبر ػّٕىشد ٚ سبییذ  ٞب ٚ دشٚػیجشٞب ٘ؼجزثالفبصّٝ دغ اص ا٘جبْ فؼبِیز

 آٖ سٛػظ ٔشثی الذاْ ٕ٘بییذ.

  ٝوٙیذ(.ٕ٘بییذ ) ٚ یب دیٛػز الي ثٛن ثجز دس سا  خٛد ٚػّٕی ػّٕی سجشثیبروّی 

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

 ٌشدد.خٛدداسی ٔی

 ز فؼبِیز سٚصا٘ٝ اِضأی اػز ٚ دس صٛسر ػذْ ا٘جبْ ٚ وّیٝ ٔٛاسد ٔٛجٛد دس دفششچٝ ثج

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

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

 دا٘ـجٛ وبس ؿذٜ ٚ دفششچٝ ٚی سىٕیُ ٌشدد.

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

 خٛاٞذ ؿذ.

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

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

 
1 

 


