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 دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی -معاونت علوم پزشکی 

 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول
  

  علمی دانشجویان کارشناسی پرستاري دفترچه ثبت روزانه فعالیتهاي

  کارآموزي در عرصه پرستاري بهداشت مادر و نوزاد

  و نوزادان جراحی زنان و زایشگاه :بخش

  نام و نام خانوادگی 

  دانشجوییشماره 

  سال ورودي 

  ، خانم حکمتی پور: خانم ارازيناظرمربی 
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 Log Bookهدف و جایگاه آموزشی 

، دفترچه اي است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره،  Log Bookگزارش روزانه 
عملکرد دانشجو را دراین درس و در این دوره ثبت می نماید. پایش عملکرد دانشجویان در فرایند 

عالوه بر ارائه  Log Bookش یکی از ارکان اصلی جهت ارتقاء کیفیت می باشد و هدف آموز
مطالبی به عنوان راهنماي مطالعاتی ، ابزاري جهت ارزشیابی یادگرفته هاي دانشجو و ارزیابی برنامه 

  آموزشی دانشکده نیز می باشد.

  Log Bookچگونگی تکمیل 

 ًتکمیل نموده و به تایید مربی مربوط  پس از کسب مهارت در هرمرحله جدول را شخصا
 نیز رسانده شود.

 ن شده از سوي گروه در تکالیف تعیی، باتوجه به اهداف کلی درس و قبل از اتمام دوره
 صورت عدم یادگیري یک مهارت، موضوع به اطالع مربی مربوط رسانده شود.

 ه تحویل نمایند.درپایان دوره، فرم تکمیل شده را جهت تحلیل و بررسی به مربی مربوط 

  توصیه ها و مقررات

  تکمیل فرم توسط دانشجو و تایید آن توسط دانشجو با نظارت مربی مربوطه در هرروز
 الزامی می باشد.

 .رعایت کامل مقررات درون بخشی که درهمین دفترچه اعالم شده، ضروري است 
 فترچه اقدام لطفاً درکمال دقت ، صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعات به تکمیل این د

 نمایید . بدیهی است عدم تکمیل مناسب، موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.

  اهداف کلی آموزشی دوره

کسب مهارت در بررسی نیازهاي مراقبتی بیماران به نحو سیستماتیک و انجام مراقبت  )1
هاي پرستاري و درمانی از مددجویان در بخش هاي جراحی عمومی با تاکید براجراي 

 ا در حیطه پرستاري و درمان و آموزشی به بیماران و خانواده آنها .مراقبت ه

  )Requirementحداقل هاي آموزشی (
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 پرسنل، مربی و ... ب و حرفه اي با بیمار، بستگان ويتوانایی برقراري ارتباط مناس ،
 (ایفاي نقش)

  بررسی و ثبتI&O (حداقل یک مورد) 
 (حداقل یک مورد)مایع درمانی 
 ت اسید و باز(حداقل یک مورد)بررسی اختالال 
 (حداقل یک مورد)توضیح انواع محلول هاي تزریقی داخلی وریدي و تغذیه وریدي 
 (حداقل یک مورد)بررسی نیازهاي تغذیه اي و آموزش رژیم غذایی 
 (حداقل یک مورد)انجام معاینات فیزیکی دستگاه گوارش 
 (حداقل یک مورد)کسب مهارت در اجراي دستورات دارویی 
 ع از نتایج آزمایشات حداقل یک مورد از بیماران خود و پیگیري و تفسیر آنها(حداقل اطال

 یک مورد)
  مراقبت از بیمار با اختالالت کبدي و کیسه صفرا بر مبناي فرایند پرستاري(حداقل یک

 مورد)
 (حداقل یک مورد)ثبت گزارش پرستاري به صورت روزانه در پرونده بیمار 
 وزشی حداقل یک بیمار و آموزش یه بیمار و خانواده وي (حداقل ارائه لیست نیازهاي آم

 یک مورد)
  

  مقررات درون بخشی

  اخالق حرفه «و » پوشش مناسب« دانشجویان موظف به رعایت آیین نامه اجرایی شامل
 مصوب شوراي آموزشی دانشگاه می باشند .» اي
 ا و درمانگاهها می شاند دانشجویان ملزم به رعایت کلیه قوانین و مقررات بیمارستان ه 
  در بخش هاي مربوط حاضر باشند. 7:30دانشجویان راس ساعت 
  غیبت موجه بیش از یک روز به ازاء هرواحد کارآموزي منجر به حذف درس و غیبت

 غیرموجه بیش از یک روز به ازاء هرواحد درسی منجر به اخذ نمره صفر می گردد.
 وجه به میزان دو برابر باید جبران گردد.غیبت موجه به میزان برابر و غیبت غیرم 
  .دانشجویان تکالیف خود را در زمان مقرر تهیه و ارائه نمایند 
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  کلیه دانشجویان ملزم به شرکت در امتحان کتبی پایان دوره و امتحانOSCE  پیشرفت
 تحصیلی هستند.

 Log Book به  درعرصه تکمیل گردد و در پایان ورزيکار آموزي بایستی در طول کار
 مربوطه تحویل نمایند. ناظر مربی

  دو مورد دارودرمانی ذکر شده در تکالیف حتما همراه با مربی ناظر مربوطه باشد، در
 صورت اجراي دارو به تنهایی یا همراه با پرستار عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.

 جابجایی شیفت حتما با هماهنگی مربی ناظر و با برگه جابجایی انجام گیرد. 
  در حین شیفت به هیچ عنوان بخش تعیین شده توسط مربی ناظر به هیچ دلیلی تغییر

 داده نمی شود.

  فهرست مراجع مطالعاتی دانشجو 

1.Burroghs A & Leifer  G. Maternality Nursing: An inducatory 

Nursing Text (2013). Philadelphia: W. B. Saunders 

2. Dickacson E.J, Silverman BL, Kaplan J. Maternal infact nursing 
care (lasted).  St   
Louis: Mosby . 
3. Littleton, L,J, Engebretson, J.C, Maternal neonatal and women’s 

health nursing. 
4. Lowdermilk, D,L, Perry,s.E, gorrie, T.M, Foundations of 

maternal. 
5. Murray,  S.S,  Mckinney,  E.S, Gorrie,  T.M,  Foundations  of  

maternal  newborn  . Nursing(last ed). Philadelphia: W.B.Saunders . 
9. Wong, D.L, Perry, S.E. Hockenbury , N, Maternal child nursing 
care. (last ed). St Louis: Mosby 

  



٥ 

 

  هایی که دانشجو در طول دوره باید بیاموزد مهارت

  مهارت هاي شناختی

 آشنایی دانشجویان با محیط بیمارستان و مقررات بخش ها 
 کسب دانش در نحوه بررسی و شناخت بیماران 
  با توجه به استانداردهاي مراقبتی  مادران و نوزادانکسب دانش در نحوه مراقبت از 

  مهارت هاي نگرشی

 قراري ارتباط با مددجو و خانواده هاتوانایی بر 
 توانایی برقراري ارتباط با اعضاء تیم بهداشتی درمانی 
  نشان دادن حس مسئولیت و تعهد در مراقبت از بیماران در محدوده مسئولیت هاي

 پرستاري 
 توانایی کنترل عفونت و رعایت نکات ایمنی به هنگام انجام مراقبت هاي پرستاري 

  مهارت هاي حرکتی

 مربی  سب مهارت در برقراري ارتباط مناسب و حرفه اي با بیمار، بستگان وي ، پرسنل،ک
 و ... (ایفاي نقش)

  کسب مهارت در بررسی و ثبتI&O 
 کسب مهارت در جایگزینی صحیح مایعات و مایع درمانی 
 کسب مهارت در انجام معاینیات فیزیکی دستگاه گوارش 
 کسب مهارت در اجراي دستورات دارویی 
 ب مهارت در ثبت گزارش پرستاريکس 
 ِیم غذاییژکسب مهارت در بررسی و تامین نیازهاي تغذیه اي بیمار و آموزش ر 
  و خانواده وي مادرموزش به آکسب مهارت در 
  آموزش شیردهیکسب مهارت در 
  با اختالالت اسید و باز، مایعات، الکترولیت  مادران و نوزادانیکسب مهارت در مراقبت از

 ش، کبد و پانکراسها، گوار
 جهت انجام آزمایشات تشخیصی مادر و نوزاد کسب مهارت در آماده نمودن 
  بر مبناي فرآیند پرستاي مادران و نوزادانارتقاء مهارت در مراقبت از 
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  دمادر و نوزاتکالیف کارآموزي پرستاري در عرصه 

  فرم خام تکلیف  محتواي تکلیف  تکالیف دانشجو

بت گزارش دو مورد مراق

  تخصصی پرستاري

کنترل و ثبت عالئم حیاتی، پانسمان، خون گیري، تنظیم 

  قطرات سرم، کنترل جذب و دفع، اکسیژن درمانی

  1پیوست 

گزارش یک مورد طرح 

  مددجومراقبتی از 

اخذ شرح حال، مشکالت اصلی بیمار، تشخیص ها، برنامه 

  ریزي، اجرا و ارزشیابی

  2پیوست 

گزارش دو مورد 

  یدارودرمان

نام دارو، دسته دارویی، زمان تجویز، مقدار و نحوه تجویز، 

  موارد استفاده، عوارض دارویی و مراقبت هاي پرستاري

  3پیوست 

چگونه این اتفاق افتا؟  اشتباه شخصی یا پرستار دیگري،  مورد بازاندیشی 1گزارش 

نقش شما در این اشتبه چه بوئ؟ نقش دیگران و محیط در 

؟ اگر به گذشته برگردید چگونه سعی این اشتباه چه بود

  می کنید از بروز چنین اشتبااتی پیشگیري نمایید

  4پیوست 

گزارش دو مورد آموزش 

  به مددجو

  5پیوست   برنامه ریزي و آموزش به بیمار و خانواده 

گزارش یک مورد مطالعه 

  )case presentموردي (

طبق نظر مربی ناظر یا سرپرستار بخش یک بیمار را 

خاب نموده و با توجه به پرونده بیمار و مقایسه با منابع امت

و مستندات علمی گزارش مورد در جلسه پایانی عرصه 

  انجام می دهید.

  6پیوست 
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  برگه گزارش مراقبت تخصصی پرستاري: 1پیوست 

  تاریخ:  تشخیص:  بیمارستان:  نام بیمار:

  علت انجام آن  نام مراقبت تخصصی پرستاري

  

  

  

  

  

  

  

  

  مراحل اجرا توسط دانشجو  مراحل اجراي استاندارد روش (بر اساس منابع معتبر)
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  ارائه راهکار  دالیل انحراف از روش استاندارد توسط دانشجو
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  برگه گزارش طرح مراقبتی از بیمار: 2پیوست 

  تاریخ:  بخش:  تشخیص:  نام بیمار:

  بیان مشکل از زبان خود بیمار

  

  

  

  

  

  سی ظاهر عمومی بیماربرر

    ساختمان عمومی بدن

    رنگ، حرارت و رطوبت پوست

    سطح هوشیاري و میزان توجه

  سابقه بیماري هاي گذشته:

فشار خون     دیابت  اختالالت انعقادي   

هیپوتیروئیدي  هیپرتیروئیدي   اختالالت گوارشی 

و    سابقه سقط      سابقه وضعیت قاعدگی     

یمان     نوع زایمان هاي قبلی           تعداد زا

سابقه جراحی شکمی            

......................................................  

  

  سابقه وضعیت دوران بارداري:
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G?P?Ab?  

 

  

  

  بررسی عالئم حیاتی مادر

  فشار خون:  تعداد و الگوي تنفس:  نبض: 

  

  

  درد:  درجه حرارت:

  اتی نوزادبررسی عالئم حی

  متوسط فشار خون  تعداد و الگوي تنفس  نبض

  

  

  نمره آپگار  درجه حرارت
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  نتایج بررسی و معاینه مادر و نوزاد

  سر و گردن:

  قفسه سینه:

  چشم ها:

  گوش ها:

  شکم:

  اندام ها:

  سیستم ها:

  تست هاي تشخیصی

  گرافی  مدفوع  ادرار  خون
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تشخیص 

  پرستاري

  ارزشیابی  اجرا  برنامه ریزي
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  برگه گزارش دارودرمانی: 3پیوست 

  مدت زمان تجویز دارو  نام دارو

  مقدار دارو  دسته دارویی

  زمان شروع دارو  نحوه تجویز دارو

  علت استفاده از این دارو براي بیمار شما  موارد استفاده از دارو (مراجعه به کتاب)
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  اريمراقبت هاي پرست  عوارض شاخص این دارو
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  : گزارش یک مورد بازاندیشی4پیوست 

  دانشجو بازاندیشی
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  : گزارش دو مورد آموزش به مددجو5پیوست 

  تایید و بازخورد مربی  خالصه محتواي آموزشی و روش آموزش  تشخیص  تاریخ
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خالصه محتواي آموزشی و روش   تشخیص  تاریخ

  آموزش

  یید و بازخورد مربیتا
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  : گزارش یک مورد مطالعه موردي6پیوست 
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ان از فعالیت م خودارزیابی دانشجویفر
  هاي ضروري کارآموزي

تعداد   مشاهده  با کمک  انجام مستقل
  دفعات

امضا مربی 
  یا پرستار

            جوبرقراري ارتباط صحیح و حرفه اي با مدد

اخذ شرح حال کامل از مادر باردار و انجام 
  معاینه فیزیکی سیتماتیک

          

جسمی، روانی و  بررسی نیازهاي بهداشتی،
اجتماعی مددجو و بکارگیري تدابیر 

  پرستاري جهت رفع نیازهاي وي

          

آموزش و برآوردن نیازهاي ایمنی مددجو 
  مانند باال بودن نرده هاي تخت

          

ه و بررسی مددجو با استفاده از منابع معاین
  اطالعاتی موجود مانند پرونده و ...

          

بررسی درد مددجو بر اساس ابزارهاي 
  سنجش درد

          

کنترل و ثبت دقیق عالئم حیاتی و گزارش 
  موارد غیرطبیعی

          

و گزارش موارد  I&Oکنترل و ثبت دقیق 
  غیرطبیعی
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دي، نمونه مشارکت در برقراري خط وری
  گیري و ...

          

مشارکت در آماده سازي محلول هاي 
  تزریقی با غلظت هاي متفاوت

          

            دادن داروهاي بیمار با نظارت مربی

کار کردن با تجهیزات مورد نیاز جهت 
  نند پمپ انفوزیون، نبوالیزر انفوزیون دارو ما

          

پیدا کردن محل سمع قلب جنین و سمع 
  نینقلب ج

          

            ارائه آموزش شیردهی به مادر

            مشارکت در پذیرش، انتقال و ترخیص بیمار

            تعیین سن دقیق بارداري

ارائه آموزش به خانواده جهت انجام تست 
هاي غربالگري نوزادان مانند هیپوتیروئیدي 

  و ...

          

آموزش به والدین جهت پیگیري وضعیت 
  به موقع واکسیناسیون رشد و تکامل و انجام
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کنترل خونریزي و انجام ماساژ رحمی بعد 
  از زایمان

          

            با حضور مربی ناظر  Vit kتزریق 

           OGیا  NG Tubeتعبیه 

            انجام کاتتریزاسیون یا سونداژ براي مادر
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  صفات عمومی دانشجویان 

  یارهامع  صفات عمومی
  امتیاز

  همیشه
)1(  

  اغلب
)75/0(  

  گاهی
)5/0(  

  بندرت
)25/0(  

مشاهده 
  نشده

            حضور به موقع در محل کارآموزي - 1  وقت شناسی
            نداشتن غیبت - 2

  وضعیت ظاهر

داشتن یونیفرم مناسب (روپوش  - 3
سفید، تمیز، مرتب، بلند و راحت 
با آرم دانشگاه، شلوار سورمه اي 

راحت و  پارچه اي) کفش مشکی
  تمیز بدون صدا و جلو بسته

          

مقنعه سورمه اي بلند با پوشش  - 4
کامل موها جهت دانشجویان دختر 
و آرایش موهاي دانشجویان پسر 

  به صورت متعارف

          

            کارت شناسایی معتبر (تگ) - 5
احساس 

  مسئولیت
            انجام به موقع و کامل وظایف  -6

  عالقه به کار

قه مندي انجام وظایف با عال - 7
  ورضایت

          

            تمایل به یادگیري کارهاي جدید - 8
            استفاده موثر از ساعات کارآموزي - 9

برنامه ریزي صحیح جته انجام امور  -10رعایت نظم و 
  محوله
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انجام وظایف با درنظرگرفتن  -11  دقت
  اولویت ها

          

            دقت در انجام وظایف -12

و تالش  قبول انتقادات وارده -13  انتقاد پذیري
  درجهت ازبین بردن اشکاالت

          

  رفتار و برخورد

همکاري و رفتار احترام آمیز با  -14
پرسنل و همکاران در محیط 

  کارآموزي 

          

همکاري و رفتار احترام آمیز با  -15
مددجویان و ارائه راهنمایی هاي 

  الزم به آنان

          

  حفظ ایمنی

بررسی ایمنی محیط بیمار و  - 16
ر بردن تدابیر درصورت نیاز به کا

  امنیتی

          

رعایت اصول و مقررات مربوط به  -17
  کنترل عفونت

          

رعایت اصول 
  اخالقی

محرمانه نگه داشتن اطالعات بیمار  -18
  و قرار ندادن آن در اختیار سایرین

          

شرکت دادن بیماران در تصمیم  -19
  گیري هاي مراقبتی و درمانی

          

حوله بدون انجام دادن وظایف م -20  اعتماد به نفس
  اضطراب

          



٢٥ 

 

  مادر و نوزادکارورزي صفات اختصاصی دانشجویان 

    
  همیشه

)1(  
  اغلب

)75/0(  
  گاهی

)5/0(  
  بندرت

)25/0(  

  
مشاهده 

  نشده
            برقراري ارتباط مناسب با مادر باردار   1

رعایت اصول حفاظت فردي، پیشگیري از آسیب هاي   2
 ترل عفونت، شستن صحیح دستشغلی، کن

          

اخذ شرح حال کامل از مادر باردار و انجام معاینه   3
  سیستمیک

          

            تعیین سن دقیق بارداري  4

            آموزش به مادر باردار در مورد مراقبت هاي پس از زایمان  5

            آشننایی با فرآیند اتاق زایمان و فرآیند مراقبت از نوزاد  6

با تست باالرد و تعیین سن جنینی و معاینه  آشنایی  7
  فیزیکی نوزاد تازه متولد شده

          

مراقبت از مادر حین و بعد از زایمان (ثبت عالئم حیاتی،   8
  فیکس و مراقبت از سوند فولی، الین وریدي و ...)

          

            آموزش شیردهی و مراقبت از پستان ها  



٢٦ 

 

ن و یا محل اپی آموزش مراقبت از ناحیه بخیه سزاری  
  زیاتومی

          

            اندازه گیري قد، وزن و دور سر  

             Vit Kتزریق   

مشارکت در انجام خونگیري و برقراري الین وریدي براي   
  نوزادان

          

            گزارش نویسی و ثبت دقیق شیفت کاري  

            آموزش مراقبت از بند ناف نوزاد  

            کنترل خونریزي و ماساژ رحمی  

            براي مادر  OG Tubeیا  NGتعبیه   

            ثبت عالئم حیاتی نوزاد  

آشنایی با اصول مراقبت از نوزاد مبتال به ایکتر (فتوتراپی و   
  تعویض خون)

          

  

  

  



٢٧ 

 

  

  

  نحوه ارزشیابی

  ٪20  صفات عمومی

  ٪20  صفات اختصاصی

 -کنفرانس بالینی -تکالیف ویژه (فرآیند پرستاري

  س دارویی)کنفران

40٪  

  DOPS 20٪آزمون 

  ٪100  جمع کل

  

  امضا        نظرات و پیشنهادات دانشجو

  امضا        ناظر نظرات و پیشنهادات مربی


