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 دانشجوی گرامی:

، باه ننواور ت ات نزناازی بخش وردوره کار log bookدفترچه حاضر تحت عنوان 

ت، در کلیه ی فعالیت های آنوزشی و بالینی شما در طول این دوره طراحای شا ه ا ا

جهت تعیین نمارات، ارزشایابی عملای و ، log bookاطالعات نوجود در پایان دوره،

حضور و غیاب نورد ا تفاده قرار نی گیرد، لذا خواهشامن  ا ات در تیمیان آن دقات 

داشته، آنرا تا پایان دوره، هار روز باه هماراه داشاته باشای  و در پایاان تحویان گاروه 

 دهی . آنوزشی

 : Log bookمقررات تکمیل 

 ، بای  از ابتالی دوره کارآنوزی، آغاز گردد.Log bookتیمین  -1
 را به همراه داشته باشن . Log book، بای  روزانه آنوزانتمام کار -2
، نوظفن  در هر کشیک بیماران خود را با تشخیص و شاماره پرونا ه در  آنوزانکار -3

Log book ،برا اس ت ات تاریخهاه و  ایر  ت ت کرده و در پایان روز بستری بیمار
 به انضای اتن ینگ نربوطه بر ان . managementبیماری و 

ت ات کارده  Log bookنوظفن  ، تمام فعالیت های عملی خود را در  آنوزانکار -4
 و به انضای اتن ینگ بر ان .

 Logنوظااب بااه ت اات حضااور در کنفاارانا هااا و درنان اههااا در  آنوزانکااار -5

book. نی باشن 

را جهات  Log bookگروه آنوزشی نی توان  در هر زناان کاه تشاخیص دها ، -6
 برر ی در اختیار گیرد.

خاود را تحویان گاروه آنوزشای  Log bookنوظفن  در پایاان دوره،  آنوزانکار -7
 دهن . 



کان نماره  %10نای باشا  و  Log bookگذران ن نوفق بخش ننوط باه اراهاه  -8
 بخش نیز تشیین نی ده . 

 
 

 :زنانقوانین بخش 
بع  از  2ص ح در بیمار تان حاضر و تا  اعت 5/7نوظفن  ،  اعت  آنوزانهمه کار-1

 ظهر در بخش حضور داشته باشن .
 نشخص داشته باشن . آنوزتمام بیماران بای  کار  -2 

غی ت غیرنوجه )ب ون هماهن ی با پزشک نسئول بخش و ا تاد نربوطه(به  -3
 از بخش خواه  بود.هرشین برابر با اخراج 

حاوی ا م و فانین و روپوش به بخش زنلن الزانی  tagورود دانشجویان با  -4
 ا ت.

گرین شیت به و یله ا تیودنت نوشته ش ه و تو ط اینترن انضا نی شود.)نوشتن  -5
 گرین شیت به عه ه ا تیودنت نی باش .(

ها، ژورنال کالب کارورزان نوظب به حضور در تمام جلسات آنوزشی، کنفرانا  -6
 و ران های آنوزشی نی اشن .

 کارورزان نوظفن ، عالوه بر شناخت دقیق بیمار خود،  ایر بیماران را نیز بشنا ن . -7

کارورزان نوظب به حفظ رعایت و شوونات شرعی و اخالق پزشیی در کلیه –8
  اعات حضور در بیمار تان و رعایت ضوابط و قوانین شغلی واداری، نی باشن .

کارورزان نوظب به پوشی ن روپوش در بخش ها و درنان اه های بخش نی  -9

 باشن .
 کارورزان نوظب به  حضور در درنان اه ط ق برنانه تنویمی نی باشن . -10

کارورزان بای  از بیماران خود شرح حال کانن گرفته و نس ت به آنها شناخت – 11
 کانن داشته باشن .

 تفاده از گوشی پزشیی در بخش ها نی باشن .کارورزان نوظب به  ا  - 12

کارورزان ن ایستی از تلفن همراه، در بخش و بربالین بیمار و درنان اه ا تفاده – 13
 کنن .

ص ح جهت ویزیت بیماران خود در بخش حضور  5/7کارورزان بای  از  اعت – 14
 داشته باشن .



یا نی شون   و نشاه ه احیا  کارورزان نوظب به  حضور بر بالین بیمارانی که اح - 15
   نی باشن

کارورزان نوظب به شرکت ننوم و فعال در کلیه جلسات آنوزشی بخش شانن – 16
کالس های تئوری و گزارش ص ح اهی، ژورنال کالب ،کنفرانا های علمی و 

 ران های  آنوزشی نی باشن .
 ش نی باشن کارورزان نوظب به ارایه کنفرانا ط ق برنانه تنویم ش ه در بخ -17

کارورزان نوظب به نطالعه دقیق بیماران نربوطه از رفرانا های نعرفی ش ه  -
 تو ط ا اتی   بخش نی باشن .

ا تیودنت ها و اینترن های هر شب نسئول تهیه لیستی از بیماران نراجعه  – 19
 اعت کشیک نی باشن  و در ص ح روز بع  و  24کنن ه و بستری ش ه در زایش اه در 

ها بحث و برر ی نی  Caseضور ا تاد و  ایر دانشجویان کلیه در ح
 (morning reportشون .)

و  آنوزانشب در هر ناه جهت کار 9شیفت تا  اعت  10ح اکثر تع اد کشیک،  - 20

  اعته جهت کارورزان نی باش . 24کشیک   10

زنان اخذ شرح حال روی پرون ه کلیه بیماران بستری ش ه در زایش اه و بخش  – 21

 ( الزانی نی باش .NVD)حتی بیماران 
 ران  ص ح اتن ینگ الزانی ا ت. WORKINGحضور اینترن 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.

در زایشگاه و  GYN  examعملی از زایمان و در پایان بخش آزمون  -25

 درمانگاه از استیودنت ها و اینترن ها گرفته خواهد شد.

 
 

 



 

 

 
 

 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   



 

 

 :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

اهمیت دادن و رعایت مستند سازی در مورد بیماران و  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

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

 کیفیت

   

اهمیت دادن و رعایت برخورد سیستمی در برخورد با  10

 بیماران اورژانس

   

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

 بیماران 

   

 

 
 


