
    

 

 
دانشگاه علوم پزشکی گلستان      

 سال تحصیلی  دوم نیمسال  

1397-1396 

  مرکز آموزشی درمانی شهید صیاد شیرازي

 دکتر حمیرا خدام، دکتر زهرا سبزي، :  96بهمني بازنگر

  راضیه طالبی.اکبري  نگارین دکتر لیال جویباري و خانم

 
 گروه پرستاري بهداشت کودك و خانواده

 

   نام نام خانوادگی

  :دانشجو شماره دانشجویی 

  :شماره  تماس  دانشجو  

   



   نوزادان /مادران  يعرصه پرستارکاراموزي در 
 

 کارورز گرامی

با هدف تسهیل گذر از مرحله دانشجویی به پرستاري که مستقل عمل می کنـد   کارورزي در عرصه

پرستاري مادران و نـوزادان بتوانیـد بـراي     امید است در دوره کارورزي در عرصه .طراحی شده است

  .فزایش صالحیت علمی و عملی خود کوشا باشیدارتقاء سالمت کودك و خانواده و ا

 

:قبل از ورود به بخش موارد زیر را مطالعه نمایید  

 بعد از تاییدیه سوپر آموزشی و تاییدیه امضا فعالیتها  پایان دورهدر دفترچه خود را  -

 الگ بوگهـا   بخش جهت قـرار دادن در پوشـه مخصـوص    مسئولبه در اسرع وقت 

 .تحویل دهید

یتهـا مشـخص شـده در الگ بـوگ در هفتـه هفـدهم آموزشـی تحویـل          کلیه فعال -

 .مسئول دوره مربوطه قرار داده شود

 .تاخیر  در تحویل تکالیف بیش از یک هفته با کسر نمره توام خواهد بود -

جزوات آموزشی در مورد کنترل عفونت و قـوانین و مقـرارت  بیمارسـتان را از وب     -

 . ماییدسایت  مرکز آموزشی درمانی دانلود ن

شیفت هاي کاري توسط گروه  بهداشت کودك و خانواده و با همکاري سـوپروایزر   -

 . تدوین می گردد آموزشی بیمارستان صیاد شیرازي

کلیه ورود و خروج دانشجویان در شیفت مربوطه بایستی در دفتر حضور و غیـاب    -

 )این دفتر در بخش مربوطه قرار داده شده است . ( ثبت گردد

دانشـجو زیـر   . مـی باشـد   case methodام فعالیت در بخش بر اساس رعایت انج -

 .شیفت فعالیت نماید/ نظر  مسئول بخش 

کلیــه اقــدامات صــورت گرفتــه در  بخــش مــی بایســت توســط مســئول  انجــام  -

 )ذکر تاریخ و شیفت الزامی است.(مسئول شیفت تایید شود/بخش
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ــراي    - ــارورزي بــ ــدت کــ  2: دانشجویان پرستاري پیوسـته مــ

 . )%25یک شیفت شبو %25 عصر و %50صبح(شیفت کاري  16معادل واحد 

   
و عرصه مادران طبق برنامـه آموزشـی    2برنامه شیفت هاي  واحد عرصه کودکان -

 . دانشکده و فقط در روزهاي چهارشنبه و پنج شنبه می باشد

 
  :از شما انتظار می رود تا مقررات آموزشی را مد نظر قرار دهید

  شموقع در بخه برنامه تعیین شده و حضور ب حضور در شیفت طبق)1

  8:00-19:30شیفت شب          20-  13:30:شیفت عصر                   14-7:30:شیفت صبح 

پوشیدن روپوش سفید و تمیز، مقنعه و شلوار (استفاده از یونیفرم طبق مقرارت دانشکده  )2 

  .استفاده از کارت شناساییو ) مشکی، عدم استفاده از شلوار جین، کفش مناسب بالین

  نگه داشتن ناخن و عدم استفاده از زیور آالت، کوتاه )3

حرفه اي در برخورد با بیماران، همراهان، همکاران، کادر آموزشی و ارتباطات  رعایت شئونات  )4

  درمانی،

خروج از بیمارستان در شرایط خاص صرفا فقط با کسب مجوز کتبی از سوپروایزر شیفت  )5

  .)تکمیل فرم مرخصی ساعتی(می باشد مقدور

  .در طول دوره مجاز به غیبت نمی باشید )6

  . در صورت داشتن غیبت بیش از یک شیفت، واحد مربوطه حذف خواهد شد)7

کشیک سوپروایزر اطالع  هگونه عدم امکان حضور در شیفت به دلیل بیماري بایستی ب هر) 8

  .جبران گرددجه آن غیبت مو و در اسرع وقت نیز  رسانده شود

  : شماره تماس صیاد شیرازي 

  09116344409: کشیک صیاد شیرازي موبایل سوپروایزر
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بازاندیشی  و حکایات بالینی اخالق حرفه اي،  عایت قوانین و مقررات آموزشی، ر :ارزشیابی ) 9

ل موارد ابزارهاي ارزشیابی نیز شام.  ، معرفی مورد، یادگیري از راندهاي بالینیآموزش به بیمار 

  :زیر است

 DOPS. Mini-CEX.CBDآزمون*.  

خود به طور مستمر با گروه   يریادگی يها تیعالسائل مربوط به کارورزي و فدر خصوص م) 10

 .دفترچه و  تکالیف شما مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت مربی ناظر  .دیدر ارتباط باش

   017-32430360: تلفن ثابت              سبزيدکتر

، شیر مادر،  )اخالق حرفه اي و قوانین و مقررات(شرکت در کارگاه هاي ورود به عرصه  )11

  .احیاي نوزاد و کودك ضرروي است

شما می توانید براي سواالت بالینی در باره انجام پروسیجرها یا داروها و مـواردي از ایـن قبیـل از    

  .مربی ناظر خود کمک بخواهید

  . کسر نمره همراه خواهد بودحویل تکالیف با تاخیر در ت) 12

 

 

 تعهد نامه

در غیـر ایـن   . متعهد می شوم  از بروز و انجام مـوارد زیـر اجتنـاب نمـایم    ............................ اینجانب 

  . صورت کل شیفت هاي گذرانده شده  اینجانب حذف خواهد شد

 حد مجاز  شب کاري بیش از.  2ساعت در هفته،  36کارورزي بیش از /کاراموزي. 1

  شیفت صبح عصر پیوسته یا شب صبح پیوسته، امضا و تاریخ .  3
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   برگه ثبت فعالیت ها .

تاریخ و  چگونگی انجام کار  بخش جراحی) الف

 شیفت 

تایید 

مسئول 

/ بخش

 شیفت

  مشاهده  کمک  مستقل 

 

رخ 

 نداد

       کنترل خونریزي و ماساژ رحمی * 

       تحویل بیمار از اتاق عمل* 

       اقدامات قبل از عمل* 

       کنترل عالئم حیاتی* 

       کنترل جذب و دفع* 

       دارو دادن* 

       تعویض پانسمان* 

       مراقبت از پرینه * 

       آموزش شیردهی* 

       مراقبت از نوزاد* 

       گزارش نویسی * 

       کنترل کارت و کاردکس* 

       یري خونگ

       گذاردن یا خروج سوند مثانه* 

ترانسفوزیون خـون،  (سایر مراقبت ها * 

 ....)سند معده،

      

        سایر اقدامات
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  برگه ثبت فعالیت ها

تاریخ و   چگونگی انجام کار  بخش نوزادان سالم) ب

  شیفت 

تایید 

مسئول 

/ بخش

  شیفت

  کمک  مستقل

 

رخ  مشاهده 

 نداد 

        ترحیص / انتقال/ نوزاد رشپذی* 

ــده  *  ــوند معــــ ــتن ســــ گذاشــــ

  )گاواژ/الواژ(

      

        تغذیه با سرنگ* 

        آموزش شیردهی* 

        دارو دادن 

        کنترل جذب و دفع

        آماده کردن سرم و الکترولیت

ــرارت *  ــه ح ــرل درج ــبض /کنت / ن

  تنفس

      

        کنترل وزن و ثبت در پرونده* 

        مراقبت حین فتوتراپی

        کنترل کارت و کاردکس

        گزارش نویسی

        مراقبت از نوزاد در انکوباتور* 

        کنترل قند خون با گلوکومتر* 

        کنترل تجهیزات بخش 
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        سایر اقدامات 

   ...و LPکمک در پروسیجر هایی مانند 

 

   ابرگه ثبت فعالیت ه

زایمان طبیعی/ بخش حاملگی پر خطر) ج تاریخ  چگونگی انجام کار 

و 

 شیفت 

تایید 

مسئول 

/ بخش

 شیفت

رخ  مشاهده  کمک مستقل 

 نداد 

        کنترل عالئم حیاتی

       FHRکنترل 

       کنترل جذب و دفع

گــزارش نویســی و کنتــرل کــارت و    

 کاردکس

      

       پره اکالمپسیمراقبت از مادر مبتال به * 

مراقبت از مادر حامله مبتال به زایمان * 

 زودرس

      

آماده کردن سرم سـولفات و کنتـرل   * 

 موارد الزم

      

       خونگیري و ارسال آزمایشات

       سونداژ مثانه

       آموزش شیردهی

       کنترل خونریزي بعد از زایمان طبیعی* 

       زایمانکنترل عفونت بعد از 
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       آموزش مراقبت از نوزاد* 

       دارو دادن

        سایر مراقبت ها 

)نام ببرید(مراقبت از مادر باردار مبتال به سایر بیماري ها     

 

  باز اندیشی 

 )قبل ان تحاسبو حاسبو( Reflective Thinking/بازاندیشی*.

. اموري است که در محیط بالینی رخ می دهد منظور از بازاندیشی در اینجا تفسیر و تامل بر

رویدادهایی که شما در باره آن تامل کردید و سوال براي تان ایجاد شد و چیزي را یاد گرفتید، 

  . از تجربیات خود را بنویسید موردحداقل یک  درسی از آن گرفتید، 

   تجربه چه بود؟خوب و بد این . 3 احساسات و افکارتان چه بود؟. 2  چه اتفاقی افتاد؟. 1

  چه درسی از این موقعیت گرفتید؟. 4

  اگر دوباره اتفاق بیفتد چه خواهید کرد؟. 6 چه کارهاي دیگري می توانستید انجام دهید؟. 5

  مشاهده نمونه اي از کارهاي سایر دانشجویان

 5087.aspx-com/posthttp://jouybari.blogfa.   

از کتابچه هاي . حداقل یک مورد از خطاهاي بالینی را که در حین دوره مرتکب شده اید بنویسید

خطاهاي بالینی، مراقبت معنوي، حکایات بالینی که توسط دانشجویان در دوره هاي قبلی تهیه شده 

  دانش پرستاريقابل دسترسی از طریق گروه کودکان و یا وبالگ . است استفاده نمایید

 .ی  و مازاد بر نمره کارورزي استنمره ارفاقاین فعالیت 

   

http://jouybari.blogfa.com/post-5087.aspx
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ا با هماهنگی و تاییدمربی حتم( گزارش مورد  )معرفی مورد انتخاب شود ناظر 

  خانم جوان با نارسایی سرویکس معرفی یک مورد: مثال

ه و اطالعات تماس با بیمار ، نام دانشجو، ایمیل و تلفن، نام بیمار، شماره پروندگزارش مورد عنوان :1

 ،)براي پیگیري هاي بعدي(

    شرحی در باره بیماري :  2

تشـخیص هــاي   از شـکایت بــه هنگـام مراجعـه، تشـخیص اولیــه، تشـخیص قطعـی،      : معرفـی مـورد  : 3

و آزمایشات و گرافی ها بـه همـراه توضـیح در بـاره      )پرستاري( اقدامات درمانی و مراقبتی پرستاري،

طبیعی بودن، نتایج درمان یعنی اگر مداخله اي صورت گرفته به آن اشاره و نتـایج آن  طبیعی و یا غیر

  .سرنوشت نهایی بیمار بیان شود؛ پیگیري کامل مورد. ذکر شود

  )فارسی و انگلیسی، معتبر و جدید(مقاله مرتبط با موضوع  3خالصه  : 4

  مورد استفاده منابع   : 5

: بنویسید قالب فرایند پرستاريید گزارش مورد را در در صورتی که مایل باشید می توان***

، تشخیص هاي پرستاري، تعیین )معادل معرفی مورد به طور کامل(بررسی و شناخت بیمار 

 ).معادل پیگیري در گزارش مورد(اهداف، طراحی اقدامات پرستاري،  اجرا و ارزیابی 

 

  آموزش به بیمار

  :مشکل بیمار                            :تاریخ     :              نام نام خانوادگی بیمار

  : )پیوست شود (محتواي آموزشی با ذکر منبع 

 

  .آموزش ارائه شده توسط سرپرستار تایید گردد

  توجه :  1,5 نمره محتوا تدوین شده  و 1 نمره ارائه 
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  مشارکت در برنامه هاي آموزشی وتوانمندسازي کادردرمانی

یید مسئول تا تاریخ موضوع

 بخش

انتخاب موضوع با (نوشتن مطالب در برد آموزشی - الف

  نمره  0,5 ) هماهنگی مسئول بخش انجام شود 

    

 قبل از تحویل پمفلت ( تراکت آموزشی / تهیه پمفلت -ب

و در فرمت پیشنهادي  تایید مربی ناظر رسانده شودبه 

  نمره  1,5) ثبت گردد

    

  . الزم االجرا می باشدت هاي فوق فعالیهر دو  انتخاب و اجرا***
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  )DOPSداپس ( مهارت هاي عملی  فرم ارزیابی

  ها انجام شود  must learnپروسیجرهاي رایج با تاکید بر : توجه 

  .................. نام خانوادگی   ............ نام:    آزمون شونده

  .. ................: ....پروسیجر مورد ارزیابی                              ...............بخش :  محل آزمون

  را انجام داده است؟ یجر آزمون شونده تا کنون چند بار این پروس

 0                     1- 4                  5  - 9       10 +  

  زیاد               متوسط            کم:       درجه سختی پروسیجر

  ي ارزیابیمعیارها

            اطالع از اندیکاسیون ها و تکنیک پروسیجر        

            اخذ رضایت بیمار   

            مرحله آمادگی قبل از اجراي پروسیجر

          )   در صورت لزوم(آرامبخشی مناسب قبل از پروسیجر 

            رعایت شرایط استریل

            توانایی تکنیکی       

            نیازدرخواست کمک در صورت 

            اقدامات بعد از انجام پروسیجر 

            مهارتهاي ارتباطی 

            رفتار حرفه اي و توجه به بیمار

            مهارت کلی در انجام پروسیجر 

پایین   عملکرد مراقبت بالینی کلی 

تر از 

حد 

  انتظار

درحد   حدمرزي

  انتظار

باالتر 

از حد 

  انتظار

نظري 

  ندارم

            

لطفا نقاط قوت و نقاط ضعف کارورز  و یا هرگونه پیشنهاد براي بهبود عملکرد وي را در این محل 

  :ثبت کنید

  :تاریخ ارزیابی
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  ....................نام خانوادگی......... نام: آزمونگر

  -CEX MINI فرم ارزیابی آزمون کوتاه عملکرد بالینی

  :نام خانوادگی آزمون شونده

  ): محل آزمون( ی موقعیت بالین

  اعصاب گوارش  قلبی عروقی   تنفس/ راه هوایی: بالینی) مساله(طبقه بندي مشکل 

  دیگر    روانپزشکی   درد

  پیگیري    جدید   :نوع بیمار

قضاوت          تشخیص: تمرکز بیشتر روي کدام یک از قسمتهاي مواجهه مورد نظر است

          مدیریت        گرفتن تاریخچه بیمار      تهاي بالینیمعاینه مهار         بالینی

  توصیف

  زیاد    متوسط    کم: میزان پیچیدگی و سختی مشکل بالینی 

                      

  نوع مهارت

  گرفتن تاریخچه بیمار

  مهارت هاي معاینه بالینی

  مهارت هاي ارتباطی

  قضاوت بالینی

  حرفه اي گرایی

  اثر بخشی/ زماندهی مواجههسا

پایین تر از   عملکرد مراقبت بالینی کلی 

  حد انتظار

درحد   حدمرزي

  انتظار

باالتر از حد 

  انتظار

نظري 

  ندارم

  مهارت خاصی که دانشجو به خوبی انجام می دهد؟ 

  : پیشنهادات براي بهبود عملکرد دانشجو

  : فعالیت توافق شده

  : تاریخ ارزیابی    :امضاي آزمونگر  

 :مدت زمانی که صرف ارائه بازخورد شد    :مدت زمانی که صرف مشاهده شد
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  )نمره  5(سر پرستار :   فرم ارزشیابی

  خوب  ارزشیابی اخالق حرفه اي 
متو

  سط

ضعی

   ف

 می ترك را محیط مقرر ساعت در و شده حاضر کارآموزي عرصه در موقع به

  کند

25/0      

 از و نموده رعایت کار محیط در را فردي بهداشت و اسالمی شئونات

  است برخوردار )کامل یونیفرم(ظاهر آراستگی

25/0     

     25/0  دارد را همتایان و پرسنل ،مربی با مناسب ارتباط

     25/0  کند می کار نشاط و عالقه و انرژي با

25/0  کند می رعایت را بیمار با ارتباط در شخصی حریم حفظ و ایمنی تدابیر      

25/0  دهد نمی قرار سایرین اختیار در و داشته نگه محرمانه را ربیما اطالعات      

25/0  دهد می شرکت درمانی و مراقبتی گیریهاي تصمیم در را بیماران      

     0,25  دارد کافی عمل دقت و سرعت محوله وظایف انجام در

        تخصصی

      5/0  )کتبی -شفاهی(گزارش دهی . 1

5/0  مانی مراقبتیتوانایی انجام پروسیجرهاي در. 2      

5/0  توانایی کاربرد شیوه صحیح دارو درمانی. 3      

25/0  توانایی کاربرد شیوه صحیح سرم درمانی و ترانسفوزیون خون. 4      

25/0  .....)بهداشت،  ،تغذیه(توانایی رفع نیازهاي جسمانی مددجو . 5      

25/0  بیمار، ترخیص، انتقال توانایی پذیرش. 6      
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25/0  کنترل جذب و دفع -کنترل عالئم حیاتیتوانایی . 7      

     25/0  توانایی ارتباط با کودك و خانواده  و آموزش به مددجو. 8

25/0  ویزیت و راندهاي پزشکی و پرستار مشارکت در. 9    

:جمع نمره   5   

.اگر نظر خاصی در خصوص نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت بنویسید  

 

 

  )نمره  3(مربی ناظر ی ابیفرم ارزش

  مالحظات  ضعیف  متوسط  خوب   اخالق حرفه اي/ عمومی

       5/0  ) موقع در بخشه ورود و خروج ب(وقت شناسی 

5/0  مسئولیت پذیري        

و رعایــت   ارتبـاط صــحیح و مناسـب بــا دیگـران    

  اخالق حرفه اي

5/0        

5/0  تحویل به موقع تکالیف        

5/0  پوشش مناسب         

5/0  انجام درست تکالیف          

  جمع نمره

.اگر نظر خاصی در خصوص نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت بنویسید  

 

  نمره  2:آموزشی زریسوپروا: یابیفرم ارزش

    ضعیف  متوسط  خوب   اخالق حرفه اي/ ارزشیابی عمومی
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       5/0  ) خشموقع در به ورود و خروج ب(وقت شناسی . 1

       25/0  مسئولیت پذیري. 2

       5/0  ارتباط صحیح و مناسب با دیگران.  3

        75/0  ارزیابی توانمندي علمی.4

    2  جمع نمره

  .اگر نظر خاصی در خصوص نمره هر یک از عبارات ارزشیابی دارید لطفا در این قسمت بنویسید

  

  

  

  ارزشیابی  

  مالحظات  نمره فعالیت ها

  5رستارنمره سرپ

  2نمره سوپروایزر آموزشی

 3 مربی ناظر نمره 

  فرم هاي ارزشیابی  10

  ) نمره  2( دو تا  آزمون داپس 

   ) نمره  CBD   )1 یا مینی سی ایکس

  توسط مربی ناظر  3

توام با پرسش و پاسخ بر اساس فرمت پیشنهادي و  معرفی مورد

 پیوست 

5/2    

نمره انجام و ارائه  1. شده نمره محتواي تهیه 5/1(آموزش به بیمار 

  ) آموزش 

5/2    

نوشتن برد آموزشی (مشارکت در برنامه هاي آموزش پرسنل 

  ) 5/1، تهیه پمفلت آموزشینمره  5/0بخش

و در  مربی ناظر تایید شودتوسط  پمفلت باید قبل از تحویل  :توجه 

   .فرمت پیشنهادي و پیوست تدوین گردد

2    

  اردو مطابق چرخه گیبسبازاندیشی  طبق فرم استاند

   

1 

نمره 

  ارفاق 

در مورد نوشتن این 

موارد در کارگاه 

آموزشی توضیحات 
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  ارائه می شودالزم   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .همراه با ذکر تاریخ به تفکیک در جدول تعداد کل شیفت گذارنده شده. 

شب/عصر/صبح تاریخ   

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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16   

  .نیز برسد مربی ناظر / ل این جدول می بایستی به تایید سرپرستار محترم بخشک

  . هرگونه جابجایی، تاخیر و غیبت ثبت گردد: مالحظات 

  

  

  

  

  

  نمونه گزارش مورد

 بسمه تعالی

  دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  دانشکده پرستاري و مامایی 

  و خانوادهگروه پرستاري کودك 

  

 گزارش مورد

Case Report   

  ماهه 20هیپوسپادیاس به همراه کورده در یک کودك   :عنوان

  

  

  ......................  :دانشجو

  : .......................با نظارت و راهنمایی
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 ..………………: تلفن

   :شماره پرونده کودك 

   : نام بیمار

   : مسئول  پزشک

 

  )ماريشرحی در باره بی( مقدمه

تناسلی پسران می باشد که به معنی باز شدن سوراخ مجراي ادرار در  دستگاه شایع هاي بیماري از هیپوسپادیاس

این محل جدید هر نقطه اي در سطح تحتانی آلت تناسلی می تواند . محلی پائین تر از محل اولیه و طبیعی می باشد

گیرد، بیماري شدیدتر و اصالح جراحی آن مشکل تر خواهد هر قدر محل سوراخ مجراي ادرار پائین تر قرار . باشد

 20بوده اما نقش توارث در  علت بدون بیماري موارد اکثر در است اگرچه زنده تولد 1000 هر در  3-2شیوع آن  .بود

برابر جمعیت عادي است ارتباط مشخصی بین  10شانس آن در برادران دو قلو . گزارش شده است موارد درصد 25-

  . قرصهاي ضدبارداري و هیپوسپادیاس مشاهده نشده است مصرف

براساس محل قرار گرفتن سوراخ ادراري، . بیماري بالفاصله پس از تولد با معاینه بالینی نوزاد تشخیص داده میشود

هرچه سوراخ ادراري پایینتر و کوردي . هیپوسپادیاس به انواع دیستال، مید شفت و پروگزیمال تقسیم بندي میشود

از روشهاي مختلف جراحی براي درمان و . تر خواهد بود دیدتر باشد عوارض عمل بیشتر وعمل جراحی مشکلش

  ادامه دارد .... .)رفرنس( شود ترمیم این ناهنجاري استفاده می

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  بیمارمعرفی 
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به  . ..........است که در تاریخ فرزند اول خانواده  کیلوگرم ترکمن  11ماهه با وزن  20کودك پسر 

آورده  و در . .......توسط والدین به بیمارستان .............................................با  عالئم    ...............علت 

  .بستري می شود.................... بخش 

  

  ...............................در باره سابقه عالئم در بیمار بنویسید 

شروع شده است و در این مدت کودك تحت درمان با . ...................پیش به صورت  ماه. …عالئم از  

  )یا هیچ اقدامی صورت نگرفته است. (بوده است................................. 

به وجود بیماري مرتبط در / نمی شود  / دیده می شود .  ...................در خانواده سابقه  ناهنجاري  در 

  .سایر اعضاي خانواده اشاره شود

اقدامات زیر انجام ... .……قطعی / و با تشخیص اولیه ....... پس از بستري بیمار  در بخش 

  .................شد

  .………………………………به اقدامات بالینی، پاراکلینک  و مراقبتی اشاره شود

  ................................................به مشاوره ها اشاره شود براي مثال در مشاوره جراحی 

... با توجه به عالئم و تشخیص داده شده ، بیمار به مدت یک هفته تحت درمان با 

و با  ..............................با وضعیت ......................... قرار گرفت و در تاریخ.............. ..................................

انتقال به مرکز دیگري یا / مرخص شد/................................................................. دستورات دارویی/شآموز

 .......................  
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  نتیجه گیري

مهم ترین نکات این گزارش مورد  اشاره / به مهم ترین نکاتی که با نوشتن این گزارش مورد یاد گرفته اید

  شود

  

  منابع مورد استفاده 

بررسی نتایج ترمیم  .همتی حمیدرضا. سلطانی ستاره. حسین زاده بابک. اردستانی آرش. ثابت بابک. عرب داوود  .1  

  284تا  280: صفحه 3 شماره . 14دوره . 1392. کومش  .هیپوسپادیاس در دوران کودکی

2......................... .  

3.............................  
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  :نمونه پمفلت  

  

  مامایی  گرگان دانشکده پرستاري و

  

  ..........  :عنوان

  

  

  

  

  : .....دانشجو

  : .....با نظارت و راهنمایی

  

  

  

  

  

  

  :...ادامه محتوا  :.....محتوا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :منابع

....  

....  

  

  




