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 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران 

 دانشكده پرستاري و مامايي 



 

 



 

:مقدمه 

فراگيران  باليني  توانمندي  كيفي  ارتقاء  در  آموزش  نقش  و  دولت  توسعه  برنامه  در  سالمت  جامع  نقشه  به  توجه  با 

مهمترين عضو تيم هستند، كنترل   باليني كه  بيماران در عرصه هاي  و  از مددجويان  و مامايي در مراقبت  پرستاري 

ر ارزشيابي تكويني و پاياني جهت ارائه بازخورد مناسب  دقيق عملكرد باليني فراگيريان نياز به ابزار مناسب به منظو

در تعيين نقاط ضعف به منظور اصالح و تقويت نقاط قوت رفتار فراگير براي رسيدن به باالترين حد آموزش باليني و 

تئوري و عمل احساس مي بين  و  كاهش گسست  تواند يك راهكار مناسب در   Log bookشود  تهيه شده خود مي 

جهت اين مهم باشد. بي شك هر كار بزرگي در يك مجموعه بدون كمك كليه افراد آن مجموعه امكانپذير نخواهد  

حاضر نتيجه تالش كليه اساتيد محترم دانشكده پرستاري و مامايي در كليه گروه هاي آموزشي كه    Log bookبود و  

و وسواس  و    با دغدغه  بررسي كفايت  است جهت  قادر  و  باشد  مي  نمايند  مي  را رصد  آموزش فراگيريان  امر  فراوان 

شايستگي باليني فراگيريان جهت ورود به عرصه به عنوان يك ابزار مناسب در جهت رسيدن به اين هدف و فرآيند  

 فوق الذكر باشد.

ك ارزشمند  نظرات  و  زحمات  از  وسيله  بدين  دانم  مي  الزم  پايان  محترم  در  اساتيد  آموزشي ليه  هاي  گروه  كليه 

 كه ما را در اين مهم ياري نموده قدرداني و تشكر نمايم. بخصوص اساتيد محترم عضو كميته پايش 

 

 مدری دفتر مطالعات و توسعه آموزش   -ردیا دخت مسرور روودسری  

گاه علوم زپشکی اریان   دانشکده رپستاری و مامایی  دانش



 
 

 

 1396تهيه و تنظيم آخرین بازنگری اعضای  گروه مامایی و بهداشت باروری سال

 

 مشارکت کنندگان: 

 دکتر معصومه خیرخواه  مدیر گروه گروه مامایی   -

 دکتر منصوره جمشیدی منش مدیر گروه  گروه بهداشت باروری -

 دکتر ناهید اکبری  عضو هیئت علمی گروه مامایی   -

 دکتر لیال امینی   عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری  -

 دکتر لیال امیری فراهانی عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری  -

 دکتر بتول حسن پور عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری  -

 عضو هیئت علمی گروه بهداشت باروری  دکتر هما صادقی اول شهر  -
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 دانشجوي عزيز  

اميد است   باليني و كارآموزي ها در مقطع كارشناسي رشته مامايي  آموزش  آرزوي موفقيت شما در دوره  ضمن 

ضمن حضور و آشنايي با مراكز آموزشي بهداشتي و درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي   بتوانيد

درماني تهران با استفاده از آموخته هاي نظري، عملي و باليني به كسب دقيق و صحيح مهارت هاي مامايي نائل  

در جهت حفظ و ارتقاء سطح   وخته ايدشده و پس از فارغ التحصيل شدن قادر به ارائه خدمت و كاربرد آنچه آم

 سالمت مددجويان باشيد.

معادل    1هر   -1 كارشناسي  در مقطع  مامايي  در رشته  كارآموزي  هر    51واحد  لذا  باشد.   1ساعت مي 

اتاق زايمان  10معادل  بخش ها    و  واحد در مورد كارآموزي درمانگاه ها يک واحد   روز، و كارآموزي 

 .مي باشد   عصر يا شبصبح و به صورت  روز 5معادل 

كارآموزي   -2 از ساعتساعت  و عصر  13:  30الي    7:30  ها  كاري صبح  نوبت  در  زايمان  اتاق   ،30    :7  

 صبح روز بعد مي باشد. 7الي  19:  30و در نوبت كاري شب  17: 30الي

با شئون   -3 مقررات دانشكده شامل روپوش سفيد و مقنعه و كفش مناسب  يونيفرم مطابق  از  استفاده 

 تان، شلوار مشكي )غيرجين( در كليه مراكز آموزشي الزامي مي باشد. بيمارس

الزامي   زايمان  اتاق  و كفش مخصوص  و شلوار سبز  مانتو  پوشيدن  زايمان  اتاق  كارآموزي  در  توجه: جهت حضور 

 است.  

ب -4 فردي  بهداشت  ناخنه  رعايت  بودن  كوتاه  در ويژه  آالت  زيور  و  تزئينات  ساير  و  الك  نداشتن  ها، 

 كارآموزي الزامي است.  محيط 

 آراستگي و سادگي ظاهر و رعايت موازين اسالمي در پوشش و رفتار و كردار الزامي مي باشد.  -5

امور  -6 پيگيري  مانند  عناوين  تحت  تعيين شده  كارآموزي  ساعات  در  باليني  آموزشي  مراكز  از  خروج 

و همايش  و  جلسات  در  شركت  دانشجويي،  و  اغيره    اداري  اجازه  كسب  با  مربوطهفقط  استاد    ،ز 

 مي باشد. و اطالع به سوپروايزر آموزشي در بيمارستان گروه مدير

الزامي   -7 ترم،  ابتداي  تعيين شده در  برنامه  و ساعات كارآموزي طبق  تمام جلسات  حضور دانشجو در 

روز و در صورت غيبت غيرموجه دانشجو موظف به    1است و در صورت هر روز غيبت موجه، جبران  

.  روز    2جبران   باشد  بمي  از يک چهارم ه  در صورتي كه  تعداد روزهاي كارآموزي بيشتر  هر دليلي 

 حد شود نمره كارآموزي صفر تلقي مي شود. وا
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به   -8 اتيكت  باشند. جهت دريافت  تمام بخش ها مي  اتيكت در  دانشجويان موظف به دريافت و نصب 

 امور دانشجويي مراجعه فرمائيد.  

طور كامل در كارپوشه خود مكتوب با  ه هاي يادگيري خود را بدانشجويان موظف هستند كليه فعاليت -9

آمار  80 تائيد   مورد كسر  به  و  تحويل  باليني  ريزي  برنامه  مسئول  به  بوك  پيوست الگ  به  زايماني 

 مديرگروه قبل از امتحان جامع مامايي برسانند.
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 صفحه -------------------------------------------------------------- فهرست 

   12---------------------------------------------ن ، فرم آمار معاينه رحم و لگن زنا1فرم شماره 

 16--------------------------------------------ينات دوران بارداريا، فرم آمار مع2فرم شماره 

 19--------------------------------------------------، فرم آمار توشه واژينال 3فرم شماره 

 23---------------------------------------------------لئوپولد ، فرم آمار مانور 4فرم شماره 

 26--------------------------------------ر معاينه رحم بعد از زايمان طبيعيفرم آما ، 5فرم شماره 

 30-----------------------------------------، فرم آمار معاينه رحم بعد از سزارين 6فرم شماره 

 32--------------------------------------------ينات ترخيص زائوا، فرم آمار مع7فرم شماره 

 33------------------------------------------------، فرم آمار معاينه پستان 8فرم شماره 

 35-------------------------------------------------، فرم آمار معاينه نوزاد 9فرم شماره 

 36------------------------------------، فرم آمار معاينات مرتبط با تجاوز جنسي10فرم شماره 

 37-------------------------------ن ، فرم انجام خونگيري وريدي بزرگساال11فرم شماره 

 38----------------------ير جلدي، داخل جلدي و وريديز، فرم آمار تزريق عضالني، 12فرم شماره 

  40------------------- دوقلويي زايمان و، فرم آمار زايمان با نمايش بريچ  13فرم شماره 

 45-----------------------------كودک سالممار پايش رشد و تكامل  ، ، فرم آ14فرم شماره 

 IUD -----------------------------42-43 و خروج  گذاشتنآمار  ، فرم 16،15فرم شماره 

 44-----------------------------شتن سوند ادرار در زنان و دختران، گذا17فرم شماره 

 45-------------------------------------------ليبر، فرم آمار كنترل 18فرم شماره 

 50------------------------، زايمان با نمايش سر در زنان چند زا و زايمان اول 19فرم شماره 

 56---------------------------------------، فرم آمار اينداكشن20فرم شماره 

 58--------------------------------بارداري پر خطر مشاهده، فرم آمار21فرم شماره 

 60--------------------------------------------، فرم آمار اپي زياتوم22فرم شماره 

 62-----------اضطراري، فرم آمار ترميم پارگي درجه يك و دو پرينه در موارد 23فرم شماره 

 64----------------------------------زايمان د، فرم آمار كنترل در24فرم شماره 

 66---------------------گذاشتن كانول آنژيوكت و وصل كردن سرم ، 25فرم شماره 

 68-------------------------فرم آمار كنترل خونريزي در مرحله سوم  26فرم شماره 

 72------------------------------------ ، فرم آمار ماساژ دودستي رحم ،27فرم شماره 

 73--------------------آموزش علمي مهارت شير دادن به نوزادان  28فرم شماره 

 75 --------------------------------------------------------پانسمان آمار فرم ، ،29فرم شماره 

 76---------------------------------------------------------كار با فور ، 30فرم شماره 

 77---------------------------------فرم آمار مراقبت پري ناتال  31فرم شماره 

پايش قلب جنين با گوشي پينارد، داپلر و دستگاه مونيتورينگ تا كسب مهارت به تشخيص استاد   32فرم شماره 

 81------------------------------------، باليني و ارزيابي تست جنين 
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 83--------------طبيعي زايمان از بعد بالفاصله نوزاد سالمت پايش آمار فرم ،، 33فرم شماره 

 87  ------------------------------------   سزارين مشاهده آمار فرم34فرم شماره 

 88---------------------------------------فرم امار تزريق امپول رگام ، 35فرم شماره 

 89 ---------------،  نظارت تحت  منيزيم سولفات پايش و تزريق آمار فرم 36فرم شماره 

 90--------------آمار كمك به نوزاد پس از سزارين فرمرگام  تزريق آمار فرم، 37فرم شماره 

 91------------------------------------------------------- واكسيناسيون آمار ،فرم 38فرم شماره 

 93--------------------------------- فرم امار نمونه گيري پاپ اسمير ، 39فرم شماره 

 95-------------- باردار غير افراد  در فيزيكي معاينات و حال شرح گرفتن فرم ،، 40شماره 

------1جراحي و داخلي  بخش در  غيرباردار افراد در  باليني سير پيگيري و  پرونده بررسي امار فرم ،41فرم شماره

--------------------------------------------------------------------------97 

 99-----------------------كودكان  در فيزيكي معاينات و حال شرح گرفتن فرم 42فرم شماره 
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 شماره دانشجويي:                                                                  خانوادگي:نام و نام 

مورد انجام مستقل  40مورد مشاركت و  5مورد مشاهده،  5) و لگن زنان م فرم آمار معاينه رح -1شماره 

 (استاد بالينيتحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         
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نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         
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 12     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

50         

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد انجام  40مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5فرم آمار معاينات در دوران بارداري) -2شماره 

 (استاد بالينيمستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف

 خانوادگي 

شماره  

 پرونده 

انجام  ركتشام مشاهده 

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء 

 استاد 

1          

2          
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نام و نام   تاريخ رديف

 خانوادگي 

شماره  

 پرونده 

انجام  ركتشام مشاهده 

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء 

 استاد 

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         
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نام و نام   تاريخ رديف

 خانوادگي 

شماره  

 پرونده 

انجام  ركتشام مشاهده 

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء 

 استاد 

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         
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نام و نام   تاريخ رديف

 خانوادگي 

شماره  

 پرونده 

انجام  ركتشام مشاهده 

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء 

 استاد 

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         

  

مورد انجام مستقل تحت  40مورد مشاركت و  5مورد مشاهده،  5) فرم آمار توشه واژينال -3شماره 

 (استاد بالينينظارت 
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نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         
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نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         
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نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         
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مورد انجام مستقل تحت   40مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 3) لدوفرم آمار مانورلئوپ -4شماره 

 (استاد بالينينظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         
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 20     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 21     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

 

مورد انجام مستقل  40مورد مشاركت و  5مورد مشاهده،  5از زايمان )ات پس فرم آمار معاين -5شماره 

 (استاد بالينيتحت نظارت 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 22     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 23     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 24     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 25     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

مورد انجام  10مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5) فرم آمار معاينه رحم بعد از سزارين -6شماره 

 (استاد بالينيمستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

  ا نظارت ب

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 26     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

  ا نظارت ب

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

16         

17         

18         

19         

20         

 

  



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 27     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

استاد مورد مشاركت تحت نظارت  5مورد مشاهده،  5) فرم آمار معاينات ترخيص زائو -7شماره 

 (باليني

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

 

 

 

مورد انجام مستقل تحت  10مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5) فرم آمار معاينه پستان -8شماره 

 (استاد بالينينظارت 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 28     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 29     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

18         

19         

20         

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد انجام مستقل تحت  10مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5) فرم آمار معاينه نوزاد -9شماره 

 (استاد بالينينظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 30     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 31     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

18         

19         

20         

 

مورد   2مورد مشاهده،  2) صورت وجود   در فرم آمار معاينات مرتبط با تجاوز جنسي -10شماره 

 (استاد بالينينظارت  در معاينه با مشاركت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

محل  مشاركت  مشاهده

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1         

2         

3         

4         

مورد انجام   5مورد مشاركت و  2مورد مشاهده، 2) انجام خونگيري وريدي از  بزرگساالنفرم  -11شماره 

 (استاد بالينيمستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

 خونگيري 

 وريدي  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 32     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 با نظارت  

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

 

 

 

 

مورد   1مورد مشاهده،  1، داخل جلدي و وريدي )، زير جلديفرم آمار تزريق عضالني -12شماره 

 ( در هر مورد  انجام مستقل مورد 4مشاركت و 

 رديف

 

نام و نام   تاريخ

 خانوادگي 

نام 

 دارو

كيفيت  

 پروسيجر

انجام  مشاركت مشاهده 

مستقل با 

 نظارت 

محل 

 كاراموزي

امضاء 

 استاد 

1           



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 33     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

2           

3           

4           

5           

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 34     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

22          

23          

24          

 

 

 

 

 

 

 

 2مورد مشاهده و 2) )در صورت وجود(  زايمان با نمايش بريچ و زايمان دوقلويي فرم آمار -13شماره 

 مورد مشاركت(

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

محل كار   مشاركت  مشاهده

 آموزي 

امضاء  

استاد 

 باليني 

1         

2         

3         

4         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 35     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

  



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 36     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

مورد  10مورد مشاركت و  2مورد مشاهده، 1فرم آمار پايش رشد و تكامل كودک سالم ) -14شماره 

 (استاد بالينيانجام مستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1         

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

مورد انجام مستقل تحت 3مورد مشاركت و  2مورد مشاهده، IUD   (2فرم آمار گذاشتن -15شماره 

 (استاد بالينينظارت 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 37     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با نظارت 

 استاد 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

 

 

 

 

مورد انجام مستقل تحت   3مورد مشاركت و  1مورد مشاهده، IUD  (1 فرم آمار خارج كردن -16شماره 

 (استاد بالينينظارت 

امضاء  محل انجام  مشاركت  مشاهدهشماره  نام و نام   تاريخ رديف 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 38     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

مستقل  پرونده   خانوادگي

با 

نظارت 

 استاد 

استاد  كارآموزي

 باليني 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 

 

 

 

  10مورد مشاركت و  3مورد مشاهده، 3گذاشتن سوند ادرار در زنان و دختران )فرم آمار   -17ماره ش

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 39     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

 

مورد انجام مستقل تحت   60مورد مشاركت و  2مورد مشاهده، 3)  فرم آمار كنترل ليبر -18شماره 

 (استاد بالينينظارت 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 40     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 41     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 42     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         

51         

52         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 43     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

53         

54         

55         

56         

57         

58         

59         

60         

61         

62         

63         

64         

65         

 

 

 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 44     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 

 

مورد   5مورد مشاهده، 5) فرم آمار زايمان با نمايش سر در زنان چندزا و زايمان اول -19شماره 

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت  70مشاركت و 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 45     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 46     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 47     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

48         

49         

50         

51         

52         

53         

54         

55         

56         

57         

58         

59         

60         

61         

62         

63         

64         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 48     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

   پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

65         

66         

67         

68         

69         

70         

71         

72         

73         

74         

75         

76         

77         

78         

79         

80         

 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 49     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد انجام مستقل تحت نظارت  10مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5فرم آمار اينداكشن ) -20شماره

 (استاد باليني

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 50     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده  

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل  

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

25         
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 51     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 

 

 

 

 

مورد 2)  سي و...( پزودرس، دكولمان، اكالمزايمان بارداري هاي پرخطر )مشاهده  فرم آمار   -21شماره 

 ( در اداره  بيماران پرخطر  مورد مشاركت 4، مشاهده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

محل  مشاركت  مشاهده

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1         

2         

3         

4         

5         

6        

7        

8        

9        
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 52     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

21        

22        

23        

24        
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 53     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 

 

 

مورد انجام مستقل تحت   15مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 4فرم آمار اپيزيوتومي ) -22شماره

 (استاد بالينينظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با

  نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         
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 54     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با

  نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         
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 55     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 3مورد مشاهده، 2فرم آمار ترميم پارگي هاي درجه يك و دو ي پرينه در موارد اضطراري )  -23شماره 

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت  15مورد مشاركت و 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
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 56     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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 57     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

مورد   5مورد مشاهده، 5فرم آمار كنترل درد در زايمان)فيزيكي، رواني و با داروهاي مجاز( ) -24شماره 

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت  15مشاركت و 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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 58     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

16         

17         

18         

19         

20         

 

 

 

 

 

 

 

 

مورد مشاركت و   5مورد مشاهده، 5فرم آمار گذاشتن كانول آنژيوكت و وصل كردن سرم ) -25ره شما

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت  15
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 59     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         
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 60     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

18         

19         

20         

21         

22         

23         

24         

25         

 

 

 

  60مورد مشاركت و  5مورد مشاهده،  5) فرم آمار كنترل خونريزي ها در مرحله سوم زايمان -26شماره 

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 
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 61     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         
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 62     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         
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 63     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 64     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

51         

52         

53         

54         

55         

56         

57         

58         

59         

60         

مورد انجام مستقل  10مورد مشاركت و  1مورد مشاهده، 1) فرم آمار ماساژ دودستي رحم -27شماره 

 (استاد بالينيتحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1          
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 65     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         
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 66     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 10مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5) فرم آمار آموزش عملي مهارت شير دادن به مادران -28ماره 

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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 67     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

16         

17         

18         

19         

20         

 

 

 

 

 

 

 

مورد انجام مستقل تحت نظارت  5مورد مشاركت و  1مورد مشاهده، 1) فرم آمار پانسمان -29شماره 

 (استاد باليني

امضاء  محل انجام  مشاركت  مشاهدهشماره  نام و نام   تاريخ رديف 



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 68     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

مستقل  پرونده  خانوادگي

با 

نظارت 

 استاد 

استاد  كارآموزي

 باليني 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

 

 

 

 

  فرم آمار چيدن و بستن پك هاي زايمان، اپيزيوتومي،ترميم پارگي، بررسي سرويكس -30شماره 

 (و كار با فور  استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت  3مورد مشاركت و  1مورد مشاهده، 1)

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 
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 69     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 نظارت 

1          

2          

3          

4          

5          

 

 

 

 

 

 

مورد انجام  50مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5) مراقبت هاي پري ناتالفرم آمار  -31شماره 

 (استاد بالينيمستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1          

2          
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 70     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         
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 71     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

20         

21         

22         

23         

26         

25         

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         
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 72     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         

51         

52         
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 73     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام   مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

53         

54         

55         

56         

57         

58         

59         

60         

استاد تا كسب به تشخيص و سونيكت  دستگاه مونيتورينگ  بافرم آمار پايش قلب جنين   -32شماره 

مورد انجام مستقل تحت   10مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5و ارزيابي تست هاي جنين ) باليني

 (استاد بالينينظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2           

3          
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 74     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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 75     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 

 

 

 

 

 

مورد   3مورد مشاهده، 2) زايمان طبيعيفرم آمار پايش سالمت نوزاد بالفاصله پس از  -33شماره

 (استاد بالينيمورد انجام مستقل تحت نظارت 55مشاركت و 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام مستقل   مشاركت  مشاهده

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

استاد امضاء 

 باليني 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         
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 76     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام مستقل   مشاركت  مشاهده

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

استاد امضاء 

 باليني 

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         
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 77     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام مستقل   مشاركت  مشاهده

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

استاد امضاء 

 باليني 

27         

28         

29         

30         

31         

32         

33         

34         

35         

36         

37         

38         

39         

40         

41         

42         

43         
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 78     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام مستقل   مشاركت  مشاهده

 با نظارت  

محل 

 كارآموزي

استاد امضاء 

 باليني 

44         

45         

46         

47         

48         

49         

50         

51         

52         

53         

54         

55         

56         

57         

58         

59         

60         
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 79     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 

 

 سزارينعمل فرم آمار مشاهده  -34ماره ش

نام و نام   تاريخ  رديف 

 خانوادگي 

مشاهده 

   سزارين 

محل  مشاهده

 كارآموزي 

امضاء  

استاد 

   باليني

1        

2        

3        

4        

5        
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 80     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

 

 

  9مورد مشاركت و  3مورد مشاهده، 3فرم آمار كمك به مراقبت نوزادان پس از سزارين )  -35شماره 

 مورد انجام مستقل تحت نظارت استاد باليني(

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با نظارت 

محل 

 كارآموزي

 امضاء استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         
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مورد مشاركت    3مورد مشاهده، 3فرم آمار تزريق و پايش سولفات منيزيم تحت نظارت )-36شماره 

 (استاد بالينيتحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

تزريق  

سولفات  

 منيزيم 

انجام مستقل   مشاركت  مشاهده

با نظارت 

 استاد 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

استاد 

 باليني 

1          

2          

3          

4         

5         

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل 

 با نظارت 

محل 

 كارآموزي

 امضاء استاد 

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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6         

 

 

 

مورد انجام مستقل تحت   5مورد مشاركت و  3مشاهده،  مورد2فرم آمار تزريق رگام )   -37شماره 

    ( استاد بالينينظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

انجام مستقل با  مشاركت  مشاهده شماره پرونده 

 نظارت استاد  

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         
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مورد انجام  15مورد مشاركت و 3مورد مشاهده، 2)مادر و كودک( )  واكسيناسيون 38شماره 

 ( استاد بالينيمستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

انجام  مشاركت  مشاهده شماره پرونده 

مستقل با 

نظارت  

 استاد 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         
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14         

15         

16         

17         

18         

19         

20         
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مورد انجام  15مورد مشاركت و  5مورد مشاهده، 5) فرم آمار نمونه گيري براي پاپ اسمير -39 شماره 

 استاد مستقل تحت نظارت 

نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

1          

2          

3          

4          

5          

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         

15         
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نام و نام   تاريخ رديف 

 خانوادگي

شماره  

 پرونده 

انجام  مشاركت  مشاهده

مستقل با 

 نظارت 

محل 

 كارآموزي

امضاء  

 استاد 

16         

17         

18         

19         

20         

21         

22         

23         

26         

25         

 

 

 

 

 ورد(  20فرم گرفتن شرح حال و معاينات فيزيكي در افراد غير باردار ) -40شماره

امضاء   اعصاب پوست اندامها و  شكم ريه قلبمعاينه سرو شرح نام و نام   تاريخ رديف 
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خانوادگي 

 بيمار

گردن و  حال 

 تيروئيد 

استاد  مفاصل

 باليني 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16             

17              

18              

19              
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20            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باليني در افراد غير باردار در بخش داخلي و جراحي فرم امار بررسي پرونده و پيگيري سير  -41شماره

 مورد(  20)

 استاد باليني  محل كارآموزي  شماره پرونده  نام و نام خانوادگي تاريخ رديف  

ت 
ياب

د
 

1      

2      

3       
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4       

5       

ن
خو

ار
ش

ف
 

6       

7       

8       

9       

10        

ق
رو

 ع
ب و

قل
 

11        

12        

13        

14        

15        

ي
نم

آ
    

16       

17        

18        

19        

20        

س
نف

ت
 

سم
آ

  

C
o

p
D

 

21        

22      

23      
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ت
ري

ست
گا

 

24 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( مورد 10فرم گرفتن شرح حال و معاينات فيزيكي در كودكان ) -42شماره 

نام و نام   تاريخ رديف

خانوادگي 

 بيمار

شرح 

حال و  

عالئم  

 حياتي

معاينه  

سرو 

گردن و 

 تيروئيد 

گوش 

و 

حلق 

و 

 بيني

 قلب

و 

 ريه

دستگاه 

تناسلي 

 ادراري

شكم،طحال  

 و كبد

اندامها 

و 

 مفاصل 

امضاء  اعصاب  پوست 

استاد 

 باليني

1             



Logbook      مامایی   مقطع  کارشناسی  

 

 91     رپستاری و مامایی   دفتر مطالعات و توسعه آموزش دانشکده

22             

 3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

 


