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 ز گرامیآموکار

 
اميد است بتوانيد در جهت حفظ  و ارققظا    ورزی ضمن آرزوی موفقيت طی دوره کار

  .کوشا باشيدمددجویان خود سالمت 

دوره در بخظ    شما طظی   یادگيری فعاليت های اهم  هدف از قهيه این دفترچه، ثبت 

خواهظد  این امر به شناسایی نقاط ضعف و قوت آمظوز  کمظ    . قعيين شده می باشد

بخشظی از   .قحویظ  دهيظد  مربظی خظود   بظه  آخرین روز دوره در  دفترچه خود را .نمود

 . انجام می شودشما مستندات گردآوری شده  ارزشيابی شما بر اساس

 
بخ   حضور در (1: را مد نظر قرار دهيد مقررات آموزشیاز شما انتظار می روید قا 

 دانشظدده  اده از یونيفرم طبق مقرارتاستف(2موقع، ه طبق برنامه قعيين شده و حضور ب

رعایت شظوونات حرفظه ای در برخظورد بظا بيمظاران،      ( 3، و استفاده از کارت شناسایی

خروج از  بيمارستان در شظرای  خظا     (4همراهان، همداران، کادر آموزشی درمانی، 

 از مربی صرفا فق  با کسب مجوز 

 : نکته

 صبحيفت ش 61واحد معادل  2:  جمعا زیآمومدت کار -

در مرکظز   نظوزاد بيمظار   روز 4، روز4و بعظد زایمظان    بخ  های جراحی زنان و سزارین) :ی  واحد 

  با مربی پرستاری (آموزشی درمانی صياد شيرازی  

درمانگاه پره . اروز دادمیت نوزا. روز  1زایشگاه . روز 5بخش های حاملگی پرخطر) :یک واحد 

 با مربی مامایی( صیاد شیرازیدر مرکز آموزشی درمانی  ناتال اروز
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. 

پرسوتاری  . پرستاری نوزاداد  نسووز پ پرسوتاری اشتدمود  واار ا نوزادا    ور       :   منابع مورد استفاده -

کتاب تشخ ص آا ایشگاهی . ادراهای ژنریک. انا  ا ادیما  ایس ا ز.  اشتدمد  اار ا نزادا  زار  سک

 ا ماری انا   انث زرت. پاگانا

 ( 79 شر ارااانگری مته تزسط دعضا: ) اری کزاک ا خانزداهدعضای گراه پرست

 ردض ه طا بی. اکتر اهرد سبزی. اکتر حم رد ختدم.اکتر   ال جزیباری 

 

 . دریافت خواهيد کردمربی خود  راهنمایی های الزم را در خصو  کار بالينی از*

در ( بظدون کسظر نمظره    )تظه  قاخير قا ی  هف( .نمره قشویق)قحوی  الگ بوگ بالفاصله در پایان دوره

 صورت قاخير بي  از  دو هفته کسر نمره 

قماس  ( زهرا سبزیدکتر ) با مدیر گروه می قوانيد راهنمایی/ مشد  / در صورت هر گونه سوال *  

 zsgorgan@yahoo.com   -76022427217 .بگيرید
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 زایمان طبیعی / در بخش حاملگی پرخطر ثبت فعالیت ها

در صورتی که طی دوره خود موارد زیر را انجام دادید  ت بالینیفعالی

 .در مقابل هر یک شرح مختصری بنویسید

 

 : قعداد دفعات و چگونگی انجام دادن آن 

 اجرای مستق   -اجرا با کم    -مشاهده 

 تایید مربی

   کنترل عالئم حیاتی

   FHRکنترل 

   کنترل جذب و دفع

   گزارش نویسی

   نترل کارت و کاردکسک

تخمین سن حاملگی با استتااد  

 از  معاینه شکم

  

تخمتتتین وزن جنتتتین از روی 

 سطح شکم

  

 انجام مانور لئوپولد
  

   مراقبت از مادر پره اکالمسی

مراقبت از مادر حامله مبتال بته  

 زایمان زودرس

  

مراقبت از مادر مبتال به دیابتت  

 بارداری

  

مادر باردار مبتال بته  مراقبت از 

 سایر بیماری ها

  

آماده کتردن سترم ستولاات و    

 کنترل موارد الزم 

  

   خونگیری و ارسال آزمایشات



 دفترچه ثبت کاراموزی        :  گینام و نام خانواد

   سونداژ مثانه 

   آموزش شیردهی

   کنترل خونریزی بعد از زایمان

   کنترل عاونت بعد از زایمان

   آموزش مراقبت از نوزاد

   دارو دادن 

   زش خودمراقبتی در منزل آمو

    نام برده شود –سایر موارد 

 

 

  (ادمیت نوزاد)در بخش نوزاد سالم ثبت فعالیت ها
در صورتی که طی دوره خود موارد زیر را انجام دادید  

 .در مقابل هر یک شرح مختصری بنویسید

 

 : قعداد دفعات و چگونگی انجام دادن آن 

 اجرای مستق   -اجرا با کم    -مشاهده 

 تایید مربی

   ادمیت و تحویل نوزاد

   افتراق نوزاد سالم از بیمار

الواژ و ) گذاشتن سوند معتده  

 (گاواژ 

   

ویتتامین  ) اقدامات بدو تولتد  

. و سینه ردور س. قد و وزن. کا

م مربوطته و ثبتت   رتکمیتل فت  

 (اقدامات 

   

    آپگار و معیا باالرد
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 زایشگاه  در بخش ثبت فعالیت ها

در صورتی که طی دوره خود موارد زیر را انجام دادید  

 .در مقابل هر یک شرح مختصری بنویسید

 

 : قعداد دفعات و چگونگی انجام دادن آن 

 اجرای مستق   -اجرا با کم    -مشاهده 

 تایید مربی

حین و . مشاهده اقدامات قبل 

 بعد از زایمان

  

   مشاهده اپی زیاتومی 

 

 

 

 در بخش درمانگاه    ثبت فعالیت ها

در صورتی که طی دوره خود موارد زیر را انجام دادید  

 .در مقابل هر یک شرح مختصری بنویسید

 

 : قعداد دفعات و چگونگی انجام دادن آن 

 اجرای مستق   -اجرا با کم    -مشاهده 

 تایید مربی

   نحوه کسب شرح حال از مادر

   نحوه معاینه فیزیکی مادر

آموزش به بیمار جهت مراقبت 

 در منزل 

   

    سایر موارد 
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 :تکالیف
 (6)شماره   گزارش پرستاری. 1 

 گزار  پرستاری  اقدامات دارویی و درمانی

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 (2)شماره  گزارش پرستاری. 1

 گزار  پرستاری  اقدامات دارویی و درمانی
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  (6)شماره   گزارش دارویی. 2

 نام دارو  مراقبت دارویی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 منبع 
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یک مورد از بیماری های  یایک مورد آموزش های شیرمادر:   1شماره آموزش به مددجو. 3

 (.نوزادان و مادران ) رایج در بخش 

 :ارنام بيم:                            بخ :             قاریخ

 مشدالت بالقوه یا بالفع :                          قشخيص بيمار

 :قشخيص پرستاری

 : آموز  داده شده به صورت فهرست وار با ذکر منبع 
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 (.مادران )یک مورد از بیماری های رایج در بخش :   2شمارهآموزش به مددجو

 :نام بيمار                   :         بخ :             قاریخ

 مشدالت بالقوه یا بالفع :                          قشخيص بيمار

 :قشخيص پرستاری

 : آموز  داده شده به صورت فهرست وار با ذکر منبع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 "پیوست شود  ": معرفی مورد . 4 
 

 : اار  اوتری/  عرفی یک نزادا

. توتدا ر ار وانی  . سو ر ا مواری  . پ  مرح حوا  کا و    (مرح ا ماری اا ذکر  نبع دهم د  ا )  قت ه . عنزد  

  نااع  زرا دست ااه . پ گ ری کزاک ا خانزداه . تتاین ارنا ه  ردقبتی  بتنی ار فردینت پرستاری
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 بالینی کارآموزی پرستاری بهداشت مادر و نوزاد  فرم ارزشیابی
  مربی یابیخودارز نمره  موارد ارزشیابی عمومی

 آراستگي از و نموده رعایت كار محیط در را فردي بهداشت و اسالمي شئونات

 است برخوردار )كامل یونیفرم(ظاهر
7.0   

   7.0 دارد را همتایان و پرسنل ،مربي با مناسب ارتباط

   7.0 كند مي كار نشاط و عالقه و انرژي با

   7.0 كند مي رعایت را بیمار با ارتباط در شخصي حریم حفظ و ایمني تدابیر

   7.0 دهد نمي قرار سایرین اختیار در و داشته نگه محرمانه را بیمار اطالعات

   7.0 دهد مي شركت درماني و مراقبتي گیریهاي تصمیم در را بیماران

 مي ترک را محیط مقرر ساعت در و شده حاضر كارآموزي عرصه در موقع به

 كند
7.0   

   7.0 دارد كافي عمل دقت و سرعت محوله وظایف انجام در

    موارد ارزشیابی تخصصی

   0/7 گزار  شفاهی و کتبی . قوانایی کنترل و بررسی کاردکس، پرونده  

   0/7 کام   گرفتن شرح حال قوانایی / بررسی و شناخت  

بظا   –نوزاد / مادر) سيستماقي  مددجو  معاینه فيزیدی  قوانایی انجام 

 ( مادرر قاکيد ب

6   

   6 قوانایی قدوین برنامه مراقبتی برای مددجو  

   0/7 قوانایی قفسير یافته های آزمایشگاهی غير طبيعی از طبيعی

آماده سازی ) قوانایی انجام پروسيجرهای رایج  مراقبتی درمانی بالينی 

. برقظظراری خظظ  وریظظدی. خظظونگيری.. سظظونداثمنانه. سظظرم سظظولفات

 .. قزریقات و

0/6   

   0/7 قوانایی قخمين سن بارداری

قوانایی قدمي  فرم های ارزیابی اوليه، آموز  به بيمار، ارزیابی قغذیه 

 .......ای قوس  پرستار و

0/7   

   0/7 قولد  زمانمراقبت از نوزاد در قوانایی 
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دفظع  . شستشظوی دسظت   ) مراقبت از نوزاد با احتياطظات همظه جانبظه   

 (... بهداشتی پسماند و

0/7   

   0/7 قوانایی کنترل جذب و دفع و ثبت آن و مداخالت مربوطه

   0/7 قوانایی کنترل  عالئم حياقی  و ثبت آن و مداخالت مربوطه

   6 قرانسفوزیون خون/ قوانایی کاربرد شيوه های صحيح سرم درمانی 

ذخيظره سظازی و داروهظا در    . دوشيدن شير) قوانایی آموز  شيردهی 

 (شيردهی  

0/7   

   0/7 قوانایی آموز  حين بستری و هنگام قرخيص به مادر و خانواده 

 

 .دینما لیرا تکم یابیمربوطه فرم ارزش یانجام دهند سپس مرب یابیابتدا خود ارز ستیبا یم انیدانشجو هیکل: توجه 

 

  نمره 14: نمره ارگه درام اای

  نمره 1: نمره آا ز  

  (: تکا  ف)نمره پ زسد ها 

  نمره 1: پرستاریگزدرش 

  نمره 5/0: ادرایی گزدرش

  نمره  5/1: عرفی  زرا 

  نمره 2 :اه  تاجزآ زاش 

 :نمره نشایی ادنشجز 

 

   مربی یو امضا خیتار                                                                دانشجو یو امضا خیتار


