
 

 

 
 دااگشنه علوم زپشکی استان لرستان

ربوجرددادکشنه رپستاری   

 های بالینی روزانه )الگ بوک(دفترچه ثبت فعالیت

 بهداشت مادر و نوزاد واحد:

 رستاریپرم....... مخاطبان:دانشجویان ت

 تعداد واحد: 

 زنان و زایمان و لیبر  محیط کارآموزی: بخش

 ………نیمسال تحصیلی

 

 لطفا مشخصات خود را در این قسمت بنویسید

 شماره دانشجویی:                         نام و نام خانوادگی:                    

 تاریخ خاتمه دوره: تاریخ شروع دوره:                                   

 

میگرددخانم/آقای...................کارآموز دوره کارشناسی پرستاری در این  تایید

دوره حضورداشته و وظایف محوله را به نحو صحیح انجام داده و رفتار 

 ده بوده است .کقوانین دانشدانشجو در این مدت مطابق اخالق حرفه ای و 

 امضا مربی
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 جـدول ارزشیابی کلی

 نمره موارد ارزشیابی عمومی

 1 وضعیت ظاهرطبق ضوابط و مقررات آموزشی

 1.1 وقت شناسی)حضور به موقع در کارآموزی(

 1.1 ارتباط صحیح و مناسب با کادر درمان و دانشجویان هم گروه

 1 بکار بستن آنهاپذیرش انتقادات و پیشنهادات و 

 1 مسئولیت پذیری و انجام به موقع و کامل وظایف و تعهدات

 نمره کل موارد ارزشیابی تخصصی

 1 توانایی برقراری ارتباط با بیمار و رعایت اصول اخالق پرستاری در ارتباط با بیمار

 

 4 ، گزارش پرستاری، مطالعه دارویی(case reportارائه تکالیف شامل)

 6 های آموزشیقسمت حداقلتکمیل 

 1 (Self- evaluationخودارزشیابی دانشجو )

 2 آزمون پایان دوره

 22 جمع نمره



 

 

 محترم پرستاری

نقش  های متفاوتی از جملهباشد و  نقشمی عنوان عضو اصلی تیم بهداشتی پرستار به

دانشجویان انتظار می رود  دارد. ش آموزشی ایی، نقدرمانی، نقش مشاوره -مراقبتی

مراقبت جامع و ها و ارائه در راستای ایفای درست این نقشدر دوره پیش رو پرستاری 

 این با رویکرد خانواده محوری  مادران و نوزادان در جهت بهبود سالمت  سودمند

های لیبر و حضور در بخش) لینهای تئوری خود در باتهتوانایی را با بکارگیری یاف

 کسب نمایند. (زنان زایمان 

 ضوابط و مقررات آموزشی:

  الی  1:3:7و عصرها 1:3:7الی  03:7ساعت کارآموزی در بخش از ساعت

باشد. هیچ گونه تاخیر و تعجیل در ورود و خروج از بخش قابل اغماض می 133:7

 نیست.

  باشد.خروج از بخش با در ساعت کارآموزی ممنوع میخروج از بیمارستان

 هماهنگی استاد ومسئول آموزس بالین مجاز  است.

 ی صفر است.هر گونه غیبت غیر موجه معادل با نمره 

 بایست به تایید سرکار خانم غیبت موجه )با ارائه مستندات الزم( می

ادل با حذف ذوالنوری )مسئول آموزش بالین( برسد. غیبت بیش از یک روز مع

 کارآموزی و تجدید دوره است.

  ،پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان خانم شامل3 روپوش سفید بلند و راحت

کفش  ، سرمه ای اتیکت )حرف اول نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، شلوار

 راحت و جلوبسته که هنگام راه رفتن صدا نداشته باشد)استفاده  سفید ساده مشکی یا
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 )لیبر(مادر و نوزادحد اقل های آموزشی کارآموزی بهداشت 

 نحوه انجام کار

 

 

 

 

 

 

  

      )یک مورد(.از مادر باردار شرح حال می گیرد 

      .)یک مورد با ارائه گزارش(معاینه شکمی مادر باردار را انجام می دهد

اورژانس های مامایی را می شناسد و اقدام مناسب با آن را بر اساس 

 فرایند پرستاری انجام می دهد. 

     

صدای قلب جنین را با گوشی و دستگاه سونیکیت تشخیص و تعداد آن را 

 .  )یک مورد(می شمارد

     

با اصول  ارسال آزمایشات واقدامات پاراکلینیکی )انواع سونوگرافی ها 

 و ...( آشنایی دارد.NST  ،FDAاسترس ، وتست

     

      )گزارش یک مورد(.ان طبیعی و مراحل آن آشنایی داردبا فرایند زایم

مراقبتهای پرستاری قبل و بعد از عمل سزارین براساس فرایند پرستاری 

 انجام می دهد.

     

با روش های مختلف کاهش درد زایمان )روشهای دارویی و غیر 

 )همکاری با پرسنل بخش(.دارویی(آشنایی دارد

     

با اصول مراقبتهای پرستاری معمول نوزادان )مراقبت از چشمها، 

 ، اندازه گیری دور سرقد و وزن،تغذیه و ...(آشناست .Vitkتزریق
     

مراقبت از مادر بعد از تولد نوزاد را بر اساس فرایند پرستاری انجام می 

 دهد.
     

خانواده با نوزاد فوت شده مراقبت بر اساس فرایند پرستاری به عمل از 

 می آورد .
     

به مادر و خانوداده آموزشهای الزم در زمینه سالمت مادر و کودک 

 هنگام ترخیص ارایه می دهد. 

     



 

 

، سوختگی و ICUهای آموزشی و بالینی بجز اتاق عمل، از دمپایی و صندل در محیط

بایست تمامی بلند با پوشش کامل موها )می سرمه ایلیبر ممنوع می باشد(.مقنعه 

 سر، نواحی زیر گردن پوشیده باشد(.

 های روپوش پوشیدن یونیفرم برای دانشجویان آقا شامل3 روپوش سفید )تمامی دکمه

های آموزشی بطور کامل بسته باشد(، اتیکت باید در تمام مدت حضور در محیط

ساده، کفش مشکی  سرمه ای)حرف اول نام، نام خانوادگی، نام دانشکده و نام رشته(، 

های آموزشی بجز اتاق ساده، راحت و جلو بسته )استفاده از دمپایی و صندل در محیط

 و سوختگی  ممنوع می باشد(، آرایش موها بصورت متعارف. ICUعمل، 

 باشد.می 12نمره قبولی در کارآموزی  حداقل 

  استفاده از زیور آالت و در معرض دید قرار دادن هر گونه انگشتر طال )بجز حلقه

 باشد. های آموزشی ممنوع میازدواج(در محیط

 های ناخن در هر ها با الک و برچسبها باید کوتاه و تمیز باشد آرایش ناخنناخن

 شکلی ممنوع است.

 های نامرتبط به حرفه و آویختن آن به روپوش، شلوار و کفش ممنوع انهاستفاده از نش

 است. 

 بایست خاموش بوده و در زمان حضور در بخش، کالس و راند بیماران تلفن همراه می

 در سایرزمانها به حد ضرورت کاهش یابد.

 .تعویض لباس فقط در رختکن مخصوص مجاز می باشد 

 شی و بالینی ممنوع است.وز«استعمال دخانیات در محیطهای آ 

 

 

 

 

 

 مادر و نوزاد)بخش زنان و زایمان(حد اقل های آموزشی کارآموزی بهداشت 

 نحوه انجام کار

 

 

 

 

 

 

  

      شرح حال می گیرد. بستر ی )تحت سزارین / بعد از زایمان(از مادر  

      وزایمان آشنایی دارد.با اصطالحات و اختصارات بخش زنان 

با اصول  ارسال آزمایشات واقدامات پاراکلینیکی )انواع سونوگرافی ها ...( 

 آشنایی دارد.

     

مراقبتهای پرستاری بعد از عمل سزارین براساس فرایند پرستاری انجام می 

 دهد.

     

      کنترل خونریزی و ماساژرحم مادر بعد از زایمان سزارین را انجام می دهد. 

با اهمیت ارتباط عاطفی مادر و نوزاد آشنایی دارد و زمینه آن را فراهم می 

 کند. 

     

، Vitkبا اصول مراقبتهای پرستاری معمول نوزادان )مراقبت از چشمها، تزریق

 وزن،تغذیه و ...(آشناست .اندازه گیری دور سرقد و 

     

      اصول تغذیه با شیر مادر را می داند و به مادر آموزش می دهد. 

      با نوزاد آسیب پذیر آشنایی دارد و نوزاد  های ریسک را تشخیص می دهد.

      اصول مراقبت از نوزاد پر خطر را می داند.

با پرسنل در احیای مادر  نوزاد نوزاد آشنایی دارد و  احیای مادرو  با اصول 

 همکاری می کند

     

هنگام ترخیص  نوزادبه مادر و خانواده آموزشهای الزم در زمینه سالمت مادر و 

 ارایه می دهد. 

     



 

 

: 

 )به صورت پیوست(کالیف کارآموزیت

 گزارش پرستاری: -1 (1

که مراقبت آنرا به عهده داشته مادر باردار /زایمان کرده  از گزارش پرستاری یک نمونه  (2

 اید)شامل سه مورد تشخیص پرستاری و سه مورد نیازآموزشی(.

 

 تهیه یک مورد پمفلت آموزشی -2

موضوع پمفلت از بین موضوعاتی که خانواده بعد از تولد نوزاد در منزل به آن نیاز خواهد 

 داشت یا موضوعاتی که در طول بارداری نیاز به آموزش دارد ، انتخاب شود. 

 ( تدوین طرح مراقبتی بر اساس فرایند پرستاری:

ه ک مادری بر اساس فرایند پرستاری )برای  خانم سزارین شده از یمراقبت طرح تهیه

 .ن مراقبت نموده اید (آاز 

 گزارش یک موردباز اندیشی  -4

منظور از باز اندیشی در اینجا تفسیر و تامل براموری است که در محیط بالینی رخ می 

 دهد .رویدادهایی که شما درباره آن فکر کردید و برای شما سوال پیش آمد.

  از مشکالت مرتبط با اخالق حرفه ای(ثبت یک مورد 1

بطور مثال برخورد نامناسب با بیمار،عدم گرفتن رضایت نامه از بیمار ،عدم رعایت 

                         حریم خصوصی بیمار و...
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 های آموزشی باید به آرامی و با ادب همراه باشد. و هر گونه صحبت کردن در محیط

 ایجاد سرو صدا و یا بر زبان راندن کلمات که در شأن حرفه نیست، ممنوع است. 

  ،جویدن آدامس و نظایر آن دربخش، سالن کنفرانس، راند بیماران و در حضور اساتید

 باشد..کارکنان و بیماران ممنوع می

  های آموزشی و عطرهای با بوی تند و حساسیت زا در محیطاستفاده از ادکلن و

 بالینی ممنوع است.

  آرایش سر و صورت به صورت غیر متعارف و  دور از شئون حرفه پرستاری ممنوع

 است.

  رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، همراهان و همکاران کادر درمانی

 ضروریست.

 بایست با هماهنگی دام درمانی و غیر درمانی میگردد انجام هر گونه اقخاطر نشان می

 و نظارت مربی صورت پذیرد.
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 اصول کلی  تکمیل دفترچه:

 بایست با به مراجعه به سایت دانشکده قبل از ورود به بخش محل کارآموزی می

دفترچه مربوط به واحد کارآموزی و بخش مورد نظر را پرینت گرفته  PDFفایل 

 و در روز اول کارآموزی به همراه داشته باشند.

 .دفترچه ثبت فعالیت را در تمامی اوقات به همراه داشته باشند 

 ها و پروسیجرها نسبت به ثبت مشخصات عملکرد و بالفاصله پس از انجام فعالیت

 ام نمایید.تایید آن توسط مربی اقد

 خودرادر الگ بوک ثبت نمایید )و یا پیوست کنید(. وعلمی عملی کلیه تجربیات 

 هایی که مدت زیادی از انجام آنها گذشته یا خود مربی مشاهده از تایید فعالیت

 نکرده خودداری میگردد.

  کلیه موارد موجود در دفترچه ثبت فعالیت روزانه الزامی است و در صورت عدم

بایست میل یک مهارت موضوع را به اطالع مربی خود برسانید)مربی میانجام و تک

های بعد موارد فوق را به اطالع مسئول بالین دانشکده رسانده تا در کارآموزی

 همان پروسیجر با دانشجو کار شده و دفترچه وی تکمیل گردد(.

 .دفترچه خود را در پایان دوره به مربی مربوطه تحویل دهید 

 شود قبل از تحویل دفترچه یک کپی از آن نزد خود نگه دارید. توصیه می 

 باشند پس از پایان کارورزی، کلیه تکالیف خود را به مربی دانشجویان موظف می

-مربوطه تحویل نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر می

 باشد(
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 جنبه های اخالقی مراقبت پرستاری 

که در طول  نکات اخالقی و یک نمونه عدم رعایت نکات اخالقییک نمونه رعایت 

 ذکر نمایید.  دوره با ان برخورد داشته اید 
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عناوین بحث گروهی )بنابر نظر استاد محترم و نیاز )اوین پیشنهادی بحث گروهیعن

 آموزشی دانشجویان طراحی میگردد(:

 مراحل و فرایند زایمان 

  مادر و نوزاد تازه متولد شدهاصول مراقبت از 

 اورژانس های مامایی 

 ....و 

توجه: نحوه ارائه مطالب بصورت بحث گروهی ولذا تسلط تمام دانشجویان برمطلب ضروری و جزئ 

 خواهد بود ارزشیابی
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 باشند پس از پایان کارورزی، کلیه تکالیف خود را به مربی دانشجویان موظف می

-نمایند. )مورد مذکور بر اساس صالحدید استاد محترم متغیر میمربوطه تحویل 

 .باشد(

 .فرم ارزشیابی در فسمت فرم ها و فرایند ها نیز  قابل دانلود می باشد 

 

کمک به دانشجویان جهت استفاده از آموخته های نظری وکسب توانایی  :هدف کلی

چهارچوب فرایند پرستاری با ر مادر و نوزاد د د بهداشتمراقبتهای واح الزم در ارائه

 . استفاد از مهارت های تفکر خالق وحل مسئله.

 : اهداف رفتاری

 از دانشجویان انتظار می رود در پایان دوره قادر به انجام موارد زیر باشند:

  باشند.قادر به برقراری ارتباط صحیح با مادر 

  .قادر به آموزش  مادران  باردار قبل از زایمان باشند 

 بکار بگیرند. صول معاینات نوزاد بعد از تولد را ا 

 )را  معاینه وضعیت خونریزی و ماساژ رحم  بعد از زایمان  حداقل دو )زائو

 انجام دهد.

  به طور کامل آشنا شوند  با روشهای دارویی وغیر دارویی کاهش درد زایمان

 و در اجرای این روش ها مشارکت داشته باشند
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