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 دانشجوی گرامی:

، بشه زنشانزی بخش  ورکارکارآموزی و دوره  log bookدفترچه حاضر تحت عنوان 

منظور ثبت کلیه ی فعالیت های آموزشی و بشالینی شش ا در لشوی ادشر دوره لراحشی 

وهشت تعیشیر ن شرا ، ، log bookالالعشا  مووشود در شده است، در پادشان دوره،

ارزشیابی ع لی و حضور و غیاب مورد استفاده قرار می گیرد، لذا خواهشش ند اسشت در 

ه، هر روز بشه ه شراه داششته باششید و در پادشان تک یل آن دقت داشته، آنرا تا پادان دور

 دهید. تحودل گروه آموزشی

 : Log bookمقررات تکمیل 
 ، آغاز گردد.دا کارورزی ، بادد از ابتالی دوره کارآموزیLog bookتک یل  -1

 را به ه راه داشته باشند. Log bookکارورزان، بادد روزانه  کارآموزان و ت ام -2
زان ، موظفند در هر کشیک بی اران خود را با تشخیص و شش اره کارورکارآموزان و -3

ثبشت کشرده و در پادشان روز بیشتری بی شار، براسشا  ثبشت  Log bookپرونشده در 

 به امضای اتنددنگ مربوله برساند. managementتاردخچه و سیر بی اری و 

 Log bookکارورزان موظفند ، ت ام فعالیت های ع لشی خشود را در کارآموزان و  -4
 ثبت کرده و به امضای اتنددنگ برساند.

کارورزان موظش  بشه ثبشت حضشور در کنفشرانو هشا و درمانداههشا در کارآموزان و -5

Log book.می باشند 

را وهشت  Log bookگروه آموزشی می تواند در هر زمشان کشه تششخیص دهشد، -6
 بررسی در اختیار گیرد.

خشود را تحودشل گشروه  Log bookکارورزان موظفند در پادان دوره، کارآموزان و  -7
 آموزشی دهند. 

کشل ن شره  %10مشی باششد و  Log bookگذراندن موفق بخ  منوط بشه اراهشه  -8
 بخ  نیز تشکیل می دهد. 

 



 

 :زنانقوانین بخش 
صبح در بی ارستان حاضر و تا  5/7کارورزان موظفند ، ساعت کارآموزان وه ه -1

 بعد از ظهر در بخ  حضور داشته باشند. 2ساعت 

 کارورز مشخص داشته باشند.کارآموز وت ام بی اران بادد   -2 

غیبت غیرمووه )بدون ه اهندی با پزشک میئوی بخ  و استاد مربوله(به  -3

 هرشکل برابر با اخراج از بخ  خواهد بود.

الزامی  زنانحاوی اسم و فامیل و روپوش به بخ   tagورود دانشجودان با  -4
 است.

گردر شیت به وسیله استیودنت نوشته شده و توسط ادنترن امضا می شود.)نوشتر  -5

 گردر شیت به عهده استیودنت می باشد.(
کارورزان موظ  به حضور در ت ام ولیا  آموزشی، کنفرانو ها، کارآموزان و -6

 وزشی میباشند.ژورنای کالب و راندهای آم
کارورزان موظفند، عالوه بر شناخت دقیق بی ار خود، سادر بی اران را کارآموزان و  -7

 نیز بشناسند.

کارورزان موظ  به حفظ رعادت و شوونا  شرعی و اخالق پزشکی کارآموزان و–8
در کلیه ساعا  حضور در بی ارستان و رعادت ضوابط و قوانیر شغلی واداری، می 

 باشند.

کارورزان موظ  به پوشیدن روپوش در بخ  ها و درمانداه های ارآموزان وک -9
 بخ  می باشند.

کارورزان موظ  به  حضور در درمانداه لبق برنامه تنظی ی می کارآموزان و -10
 باشند.

کارورزان بادد از بی اران خود شرح حای کامل گرفته و نیبت به آنها ان وآموزکار– 11
 د.شناخت کامل داشته باشن

کارورزان موظ  به  استفاده از گوشی پزشکی در بخ  ها می کارآموزان و - 12
 باشند.

کارورزان نبادیتی از تلفر ه راه، در بخ  و بربالیر بی ار و کارآموزان و– 13
 درمانداه استفاده کنند.



صبح وهت ودزدت بی اران خود در  5/7کارورزان بادد از ساعت کارآموزان و– 14
 داشته باشند.بخ  حضور 

کارورزان موظ  به شرکت منظم و فعای در کلیه ولیا  آموزشی کارآموزان و– 16
بخ  شامل کال  های تئوری و گزارش صبحداهی، ژورنای کالب ،کنفرانو های 

 عل ی و راندهای  آموزشی می باشند.
کارورزان موظ  به اراده کنفرانو لبق برنامه تنظیم شده در بخ  کارآموزان و -17

 می باشند

کارورزان موظ  به مطالعه دقیق بی اران مربوله از رفرانو های کارآموزان و -18

 معرفی شده توسط اساتید  بخ  می باشند.

استیودنت ها و ادنترن های هر شب میئوی تهیه لییتی از بی اران مراوعه  – 19
بعد و  ساعت کشیک می باشند و در صبح روز 24کننده و بیتری شده در زادشداه در 

ها بحث و بررسی می  Caseدر حضور استاد و سادر دانشجودان کلیه 

 (morning reportشوند.)
و  آموزانشب در هر ماه وهت کار 9شیفت تا ساعت  10حداکثر تعداد کشیک،  - 20
 ساعته وهت کارورزان می باشد. 24کشیک   10

شداه و بخ  زنان اخذ شرح حای روی پرونده کلیه بی اران بیتری شده در زاد – 21
 ( الزامی می باشد.NVD)حتی بی اران 

 راند صبح اتنددنگ الزامی است. WORKINGحضور ادنترن در  – 22

تا ساعت  POST-PARTUMکاورنمودن بخش های زنان ،زایشگاه ،– 23

بعد از ظهر توسط اینترن های بخش انجام می گیرد و در صورت کم بودن  2

تعداد اینترن ها با دفتر آموزش بالینی مستقر در بیمارستان هماهنگی صورت 

 پذیرد

حضور کلیه اینترن ها و استیودنت های کشیک )بخصوص خانم ها( در سر  -24

 زایمان الزامی ست.

 

 

 



 

 

 

 ثبت موارد حضور در درمانگاه 

 

 مهر و امضای استاد تاریخ و ساعت حضور  ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

 

 

 



 

 

 

 

 :ثبت موارد حضور دراتاق عمل

 

 مهر و امضای استاد تاریخ و ساعت حضور  ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

 

 :ثبت مشاهده زایمان خود بخودی

 

 مهر و امضای استاد تاریخ و ساعت حضور  ردیف

1   

2   

3   

4   



5   

 

 

 :گذاشتن اسپکولوم
 

 مهر و امضای استاد تاریخ و ساعت حضور  ردیف

1   

2   

3   

4   

5   

 

 :گرفتن پاپ اسمیر
 

 مهر و امضای استاد تاریخ و ساعت حضور  ردیف

1   

2   

3   



4   

5   

 

 

 :ثبت موارد انضباطی و نگرش 
مورد  اهداف نگرشی و موارد انضباطی ردیف

مشاهده 

 شده

تاریخ  امتیاز

 و 

 روز

    انضباط و وقت شناسی 1

    احساس مسئولیت در قبال بیماران 2

    اهمیت دادن به شرح حال گیری و معاینه کامل بیمار 3

بیماران و اهمیت دادن و رعایت مستند سازی در مورد  4

 پرونده نویسی
   

اهمیت دادن به رعایت اموزش و توجه بیمار و همراه  5

 وی
   

    وقوف به اصول اخالق پزشکی و رعایت اجرای ان  6

    صداقت داشتن به ویژه در روابط حرفه ای 7

    اهمیت دان به مشکالت جامعه  8

با اهمیت دادن و رعایت مراقبت های مقرون به صرفه و  9

 کیفیت
   

ورد سیستمی در برخورد با اهمیت دادن و رعایت برخ 10

 بیماران اورژانس
   

اخالق و طرز سلوک با اساتید ، همکاران، پرسنل و  11

 بیماران 
   

 

 
 


