
 

 تِ ًام خذا

 داًطگاُ ػلَم پسضکی ارٍهیِ

تیواری ّای داخلی ٍ جراحی در تارداری در ػرغِ ؼالیت ّای ػولی در دٍرُ کارآهَزیدفترچِ ف  

Log book  (18)  

 

 

 

 داًطکذُ پرستاری ٍ هاهایی

 گرٍُ هاهایی



 

 

تَجِ:هقررات هَرد   

ًظن ٍ دقت الزم را داضتِ ببضیذ.. در تکویل ایي دفترچِ 1  

بِ عول آٍریذ.. ًْبیت سعی ٍ تالش خَد را در حفظ ٍ ًگْذاری آى 2  

ستَى ًورُ ًْبیی تَسط هربی تکویل هی گردد.. 3  

وبیذ.جذاٍل هربَطِ را رٍزاًِ بطَر صحیح پر کردُ ٍ از هربی خَد بخَاّیذ کِ قسوت هربَطِ را تبییذ ً. 4  

پیطٌْبدات احتوبلی خَد بِ هربی یب هذیر گرٍُ هربَطِ تحَیل دّیذ. طفب دفترچِ تکویل ضذُ را بِ ّوراُل. 5  

را ًسد خَد ًگِ داریذ. ٌِّگبم تحَیل یک کپی از دفترچ. 6  

.( الساهی هی ببضذعذم استفبدُ از ضلَار جیيسفیذ ٍ سبس تویس، ات) لببس استفبدُ از یًَیفَرم طبق هقرر. 7  

کَتبُ ًگْذاضتي ًبخي، عذم استفبدُ از زیَرآالت ٍ ًذاضتي آرایص الساهی است.. 8  

َرد بب بیوبراى، ّوکبراى ٍ ّوراّبى بیوبر هَرد اًتظبر است.ظ ضئًَبت اخالقی ٍ حرفِ ای در برخ. رعبیت ٍ حف9  

از هربی هقذٍر خَاّذ بَد.بب کسب اجبزُ  صرفب ٍ در ضرایط خبظ فقط خرٍج از ّر یک از  بخص ّبی بیوبرستبً. 11  

 ًحَُ تکویل دفتر چِ:

د را ارزیببی ًوبییذ:لطفب در ستَى رٍزّبی هَرد ًظر بر اسبس هعیبرّبی زیر هْبرت ّبی خَ  

(درصذ ًور111ُاًجبم فرایٌذ بِ طَر هستقل) :A 

درصذ ًورُ 75)ط داًطجَ بب ّذایت هربیاًجبم فرایٌذ تَس ( :B 

(درصذ ًورُ 51)داًطجَ کوک اًجبم فرایٌذ تَسط هربی بب  :C 

(درصذ ًورُ 25هطبّذُ هْبرت خبظ)  :D 

(عذم تعلق ًورُ) ٍ هطبرکت عذم هطبّذُ :E 

 



 

 

 از داًطجَ اًتظار هی رٍد در پایاى دٍرُ تِ ایي اّذاف ًائل آیذ:

 

 ّذف کلی درس:

دارُ ٍ درهاى آى ّا ٍ ّوچٌیي ػَارؼ احتوالی ایي تیواری ّا در هادر تاردار ٍ جٌیي ٍ ًَزادٍ ًحَُ ایجاد هْارت در داًطجَ ترای تطخیع تیواری ّای داخلی ٍ جراحی در هادراى تاردار ٍ ًحَُ ا

 پیطگیری ٍ کاّص ایي ػَارؼ ٍ دادى آهَزش ٍ هطاٍرُ الزم در ایي خػَظ

 اّذاف جسئی:

 

 از تیوار ضرح حال تْیِ کٌذ.

م دّذ.هؼایٌِ کاهل اػضاِ ٍ اًذام ّا ٍ دستگاُ ّای هختلف تذى را اًجا  

تا تیواری ّای هْن ٍ ضایغ قلثی ٍ ریَی ٍ خًَی ٍغذد ٍ ... آضٌا گردد.   

 اٍرشاًس ّای داخلی ٍ جراحی در زًاى تاردار را تطخیع دّذ.

 در اًجام اقذاهات ٍ هراقثت ّای ضرٍری از تیواراى تَاًایی الزم را کسة ًوایذ.

 
 

 

 

 88دانشجو و ارزشیابی مربی درکارآموزي در عرصه داخلی و جراحی در بارداري: کد درسبالینی  فرم ثبت مهارتهاي

 نام و نام خانوادگی دانشجو:            محل کارآموزي:           نام مربی :               شروع و خاتمه کارآموزي:
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 تعداد موارد در طی هر روز کارآموزي
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 ارزشیابی مربی خود ارزيابی

A B C D E  

هَرد 8۳تْیِ ضرح حال کاهل از هادر تاردار در  8                  

                 اًجام هؼایٌات فیسیکی از تیوار 2

حال ٍ  تطخیع هَارد غیر طثیؼی در ضرح 3

 هؼایٌِ تیوار

                

تطخیع ٍ هطاّذُ ادارُ ٍ درهاى اٍرشاًس ّای  4

 داخلی ٍ جراحی 

                

تطخیع تیواری ّای غذد ضایغ) دیاتت ٍ  5

اختالالت تیرٍپیذ ٍ سٌذرم کَضیٌگ ٍ ضیْاى ٍ 

 )..... 

                

ٍ تطخیع تیواری ّای اػػاب هاًٌذ سردرد ّا  6

 غرع ٍ سکتِ ّای هغسی

                

                 تطخیع تیواری ّای ضایغ دستگاُ ادراری 7



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:ر ایي قسوت ثبت ًوبییذبیوبری کِ هراقبت آى را اًجبم دادُ ایذ دضذُ خَد را برای لطفب خالصِ فعبلیت ّبی اًجبم   

 

 ضرح فعبلیت ّبی پژٍّطی ٍ اًجبم صحیح تکبلیف:

 

 ًحَُ ارزضیببی:

17ًورُ بخص:   

1:ًورُ پرسص ٍ پبسخ  

1:ًورُ اًجبم تکبلیف  

1ًورُ تکویل دفتر:  

 

 

زضیاهضب داًطجَ               اهضب هربی              اهضب هذیر گرٍُ                اهضب هعبٍى آهَ  

                 درخَاست آزهایطات ترای هَارد غیر طثیؼی 1

تطخیع تیوار ّای ػغًَی ًظیر سرخجِ ٍ  9

 ّپاتیت ٍ ّرپس ٍ ... 

                

ْای ریدادى آهَزش ّای الزم در تیوا 81

 هَرد( در تارداری۳هَرد( ٍ جراحی)۰1داخلی)

 ٍضٌاخت دارٍّا تا رٍیکرد تارداری

                

تجسیِ ٍ تحلیل آزهایطات  ٍ پارا کیلٌیک در  88

 تیواری ّای داخلی ٍ جراحی

                

                 کسة سریغ اطالػات از پرًٍذُ تیوار 8۰

ٍ دقیق از ٍضؼیت تیوار تِ  ارایِ گسارش غحیح 8۱

 هرتی

                

                 اًجام یک فرآیٌذ هراقثتی تَسط داًطجَ 8۲

                 ضرکت در جلسات پرسص ٍ پاسخ 8۳


