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مشخصات داوشجً
٘بْ ٘ ٚبْ خب٘ٛادٌی:

عبَ ٚرٚد:

ؽٕبر ٜدا٘ؾدٛیی:

تزْ :
Email :

مقذمٍ :
دا٘ؾح ٚی ٌزأی؛ ثٔ ٝزاوش آٔٛسؽی خٟت ٌذرا٘ذٖ ٚاحذٞبی ػّٕی ٔبٔبیی خٛػ آٔذیذ  .دفتزچ ٝثجت فؼبِیت ٞبی رٚسا٘،)log book( ٝ
دفتزچ ٝای اعت و ٝضٕٗ ثیبٖ اٞذاف وّی  ٚر٘ٚذ دٚر ،ٜػّٕىزد دا٘ؾد ٛرا در ایٗ دٚر ٜثجت

ٔی ٕ٘بیذ  .پبیؼ ػّٕىزد دا٘ؾدٛیبٖ در

فزآیٙذ آٔٛسػ یىی اس اروبٖ اصّی خٟت ارتمبء ویفیت ٔی ثبؽذ.
اَذاف ایجاد : Log book
 .1ارائٔ ٝغبِجی ث ٝػٛٙاٖ رإٙٞبی ٔغبِؼبتی
 .2اثشاری خٟت ارسؽیبثی یبد ٌزفتٞ ٝبی دا٘ؾدٛ
 .3وٕه ث ٝدا٘ؾد ٛخٟت ٔغتٙذعبسی الذأبت ثبِیٙی ا٘دبْ داد ٜؽذ.
 .4وٕه ث ٝاػضبی ٞیئت ػّٕی خٟت ارسیبثی ر٘ٚذ آٔٛسػ  ٚارتمبء ٟٔبرت ٞبی ثبِیٙی دا٘ؾدٛیبٖ
ٔ .5غتٙذعبسی ارسؽیبثی دا٘ؾدٛیبٖ  ٚآؽىبرعبسی ٘مبط ضؼف  ٚلٛت ٞز دا٘ؾد ٛدر حضٛر اٚ
قًاویه ي مقررات آمًزشی :
 ساعت كاريرزی در بخش از ساعت  7:30الی  13:30می باشذ.

 عبػت وبرآٔٛسی ثؼذاسظٟز اس عبػت  13:30اِی ٔ 19:30ی ثبؽذ.
 اعتفبد ٜاس ی٘ٛیفزْ ٔغبثك ٔمزرات دا٘ؾىذ ٜاِشأی اعت  .ثزای وبرآٔٛسی در ثخؼ سایؾٍب ٚ ٜاتبق ػُٕ رٚپٛػ ،ؽّٛار ٔ ٚمٙؼٝ
عجش رً٘  ٚدر ثخؼ ٞبی دیٍز رٚپٛػ عفیذ ،ؽّٛار ٔ ٚمٙؼٔ ٝؾىی ثبؽذ  .پٛؽیذٖ ؽّٛار خیٗ ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ .در ضٕٗ تٟیٝ
دٔپبیی خٟت سایؾٍب ٚ ٜاتبق ػُٕ ثز ػٟذ ٜخٛد دا٘ؾدٔ ٛی ثبؽذ.
 اعتفبد ٜاس اتیىت اِشأی اعت.
 اعتفبد ٜاس سیٛرآالت ٕٔٛٙع ٔی ثبؽذ.
 رػبیت ؽئ٘ٛٙبت اعالٔی  ٚاخاللی اِشأی اعت.
٘ بخٗ ٞب ثبیذ وٛتب ٚ ٜثذ ٖٚالن ثبؽذ در غیز ایٙصٛرت ثب دا٘ؾدٛی خبعی ثزخٛرد خٛاٞذ ؽذ.
 خزٚج اس ثخؼ یب ثیٕبرعتبٖ فمظ ثب وغت اخبس ٜاس اعتبد ٔزثٛع ٝصٛرت ٔی ٌیزد.
 حضٛر دا٘ؾد ٛدر تٕبْ خّغبت ٔزثٛط ث ٝوبرآٔٛسی  ٚوبرٚرسی اِشأی اعت.
 غیجت ٔٛخ ٝثٔ ٝیشاٖ ثزاثز  ٚغیجت غیزٔٛخ ٝثٔ ٝیشاٖ د ٚثزاثز ثبیذ خجزاٖ ؽٛد.
 رػبیت اص َٛاخاللی ثب ٕٞىبراٖ وبدر درٔب٘ی ،ثیٕبراٖ ٕٞ ٚزاٞبٖ ثیٕبر اِشأی ٔی ثبؽذ.
 پظ اس اتٕبْ ٞز دٚر ٜوبرآٔٛسی اس ٔغبِت ارائ ٝؽذ ٜث ٝصٛرت وٙفزا٘ظ  ٚیب ارائ ٝؽذ ٜتٛعظ ٔزثی أتحبٖ ث ٝػُٕ ٔی آیذ

.

وّی ٝدا٘ؾدٛیبٖ ّٔشْ ث ٝؽزوت در ایٗ آسٔٔ ٖٛی ثبؽٙذ در غیز ایٙصٛرت ٕ٘ز ٜآسٔ ٖٛصفز در ٘ظز ٌزفت ٝخٛاٞذ ؽذ.
 دا٘ؾدٔ ٛدبس اعت حذاوثز تب دٞ ٚفت ٝپظ اس اتٕبْ وبرآٔٛسی ،تىبِیف خٛد را ثٔ ٝزثی تحٛیُ ٕ٘بیذ .ث ٝتىبِیفی و ٝپظ اس تبریخ
ٔمزر تحٛیُ داد ٜؽٛد ٕ٘ز ٜتؼّك ٘خٛاٞذ ٌزفت.
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چگًوگی تکمیل : Log book
 تىٕیُ  Log bookاس ؽزٚع دٚر ٜوبرآٔٛسی اِشأی اعت. الي ثٛن را در تٕبٔی اٚلبت ثٔ ٜ ٝزا ٜداؽت ٝثبؽیذ تب در ٔٛلغ ِش٘ ْٚغجت ث ٝثجت اعالػبت در آٖ الذاْ ؽٛد. پظ اس پبیبٖ دٚر ٜوبرآٔٛسی الي ثٛن را تحٛیُ اعتبد ٔزثٛعٕ٘ ٝبییذ. دفتزچ ٝرا ثغٛر رٚسا٘ ٝپظ اس وبرآٔٛسی تىٕیُ ٕ٘ٛد ٚ ٜدر پبیبٖ وبرآٔٛسی ث ٝتأییذ اعتبد ٔزثٛع ٝثزعب٘یذ در صٛرت ٔفمٛد ؽذٖ دفتزچ ،ٝاعالػبت لجّی ؽٕب اس ثیٗ خٛاٞذ رفت ٔ ٚغئِٛیت آٖ ٜة ػٟذ ٜدا٘ؾد ٛاعت.مُارت َایی كٍ داوشجً بایذ در طًل ديرٌ بیامًزد :
مُارت َای شىاختی :
 .1آؽٙبیی دا٘ؾدٛیبٖ ثب ٔحیظ ثیٕبرعتبٖ ٔ ٚمزرات ثخؼ سایؾٍبٜ
 .2وغت دا٘ؼ ٘ ٚح ٜٛثزرعی سائٔ( ٛذدخ.)ٛ
 .3وغت دا٘ؼ ٘ ٚحٔ ٜٛزالجت اس سائٔ( ٛذدخٛ٘ ٚ )ٛساد ثب تٛخ ٝث ٝاعتب٘ذاردٞبی ٔزالجتی
 .4وغت ٟٔبرت ارتجبط ثب سائٔ( ٛذدخ)ٛ
مُارت َای وگرشی :
 .1تٕبیُ ث ٝثزلزاری ارتجبط ثب سائٔ( ٛذدخ ٚ )ٛتٛخ ٝث٘ ٝیبسٞبی اٚ
 .2تٕبیُ ث ٝثزلزاری ارتجبط ثب اػضبء تیٓ درٔب٘ی در ثخؼ
٘ .3ؾبٖ دادٖ حظ ٔغئِٛیت  ٚتؼٟذ در ٔزالجت اس ثیٕبراٖ در ٔحذٚدٔ ٜغئِٛیت ٔبٔب
مُارت َای حركتی :
 .1اخزای ٔزالجت اس ثیٕبر در ِیجز
 .2اخزای ٔزالجت اس ثیٕبر در سٔبٖ سایٕبٖ
 .3اخزای ٔزالجت اس ثیٕبر پظ اس سایٕبٖ
 .4اخزای ٔزالجت اس ٘ٛساد
اَذاف آمًزشی :
 ثزلزاری ارتجبط ٔٙبعت ثب ثیٕبر
 رػبیت حزیٓ خصٛصی ثیٔبر
ٌ زفتٗ ؽزح حبَ ثیٕبر
 چه  ٚچبرت ػالئٓ حیبتی ثیٕبر
 وٙتزَ ِیجز
 عزْ درٔب٘ی  ٚدار ٚدرٔب٘ی
 ا٘دبْ ٔ٘ٛیتٛری ًٙلّجی خٙیٗ
 تؾخیص ٔٛارد غیزعجیؼی ثب ٘ظبرت ٔزثی  ٚا٘دبْ ٔزالجت ٞب  ٚالذأبت ٔزثٛعٝ
 تفغیز آسٔبیؾبت پبراوّیٙیىی رایح ٔزثٛط ث ٝثیٕبر
ٔ زالجت ٞبی لجُ اس سایٕبٖ یب ػُٕ خزاحی
 تذاثیز السْ خٟت تغذی ٝصحیح ثیٕبر
 الذأبت السْ خٟت حفظ ایٕٙی ثیٕبر
 ا٘دبْ ٔؼبی ٝٙفیشیىی
ٛ٘ ؽتٗ ٌشارػ پزعتبری  ٚالذأبت دارٚیی
 ا٘دبْ ٔؼبیٙبت ٍِٙی
 ا٘دبْ سایٕبٖ عجیؼی
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اَذاف كلی :
 .1تؾخیص  ٚادار ٜیه حبٍّٔی عجیؼی
 .2آؽٙبیی ثب آٔٛسػ ٔ ٚؾبٚرٔ ٜبدراٖ ثبردار در راثغ ٝثب حبٍّٔی
 .3تؾخیص ٔٛارد غیزعجیؼی ثب ٘ظبرت ٔزثی  ٚا٘دبْ ٔزالجت ٞب  ٚالذأبت ٔزثٛعٝ
مىابع اصلی درس :
 .1ثبرداری سایٕبٖ ٚیّیبٔش ـ وب٘یٍٟٙبْ ـ اف ـ ٌبط  .آخزیٗ چبح
 .2درعٙبٔٔ ٝبٔبیی ٔبیّش ـ ٔبرٌبرت اف  .آخزیٗ چبح
ٔ .3بٔبیی ٚار٘ی ـ خ٘ٛش ـ پبرِت .آخزیٗ چبح
 .4رإٙٞبی وؾٛری ارائ ٝخذٔبت ٔبٔبیی  ٚسایٕبٖ  .ثیٕبرعتبٖ ٞبی دٚعتذار ٔبدر ـ ٚسارت ثٟذاؽت ـ دفتز عالٔت خب٘ٛاد ٚ ٜخٕؼیت ـ
ادار ٜعالٔت ٔبدراٖ
كىفراوش َای پیشىُادی ترم : 3
ٍِٗ عجیؼی  ٚا٘ٛاع آٖ ـ ٔزالجت ٞبی ٔزحّ ٝا ٚ َٚدِ ْٚیجز ـ تؾخیص حبٍّٔی ـ رٚػ ٞبی ثزرعی ارسیبثی عالٔت

خٙیٗ ( )NSTـ

عمظ ـ لزارٚ ،ضؼیت ٕ٘بیؼ ٔ ٚب٘ٛر ِئٛپِٛذ.
كىفراوش َای پیشىُادی ترم : 4
سایٕبٖ عجیؼی ـ ٔزالجت اس ٘ٛاسد ـ ٔىب٘یغٓ سایٕبٖ ـ ٔزالجت ٞبی سایٕبٖ عجیؼی (ٔزاحُ ا ،َٚد ٚ ْٚع ) ْٛـ ا٘ٛاع خفت ـ ٘فبط عجیؼی ـ
آٔبدٌی ثزای سایٕبٖ ٚ ٚرسػ ـ خ٘ٛزیشی پظ اس سایٕبٖ ـ سایٕبٖ سٚدرط  ٚپبرٌی سٚدرط ویغ ٝآة ـ پغت تزْ .
َذف كلی ترم  5و : 6
 .1وغت تٛا٘بیی ادار ٚ ٜا٘دبْ سایٕبٖ عجیؼی
 .2وغت تٛا٘بیی تؾخیص سایٕبٖ ٞبی عجیؼی اس غیزعجیؼی
 .3وغت تٛا٘بیی ا٘دبْ ٔزالجت ٞبی السْ اس ٔبدر ٛ٘ ٚساد
کنفرانس های پیشنهادی ترم  5و : 6
دیغتٛؽی ٞب ـ پبر تٌٛزاف ـ خ٘ٛزیشی پظ اس سایٕبٖ ـ ؽٛن ـ ػف٘ٛت پظ اس سایٕبٖ ـ ٘بعبسٌبری

 Rhـ ارسیبثی خٙیٗ حیٗ ِیجز ـ

پز ٜاوالٔپغی .
اَذاف آمًزشی ترم  5و : 6
 .1ا٘دبْ سایٕبٖ ثب اپی سیبتٔٛی  ٚتزٔیٓ آٖ ثب وٕه ٔزثی
 .2رعٓ ٕ٘ٛدار پبرتٌٛزاف
.3

تفغیز NST

َذف كلی ترم  7و : 8
 .1وغت ٟٔبرت در ا٘دبْ سایٕبٖ ٞبی عجیؼی  ٚغیزعجیؼی
 .2تؾخیص ٔ ٚزالجت اس ثبرداری ٞبی غیزعجیؼی ،آؽٙبیی ثب ا٘دبْ سایٕبٖ ٞبی غیزعجیؼی ثزیچ ،دٚلّٛیی ،سٚدرط  ٚدیزرط . ...
 .3آؽٙبیی ثب ٚعبیّی ٘ظیز ٔب٘یتٛر خٙیٙی ،فٛرعپظٚ ،اوی ٚ ْٛوبرثزد آٖ  ٚسایٕبٖ عشاریٗ
 .4آؽٙبیی ثب وٛراص  ٚوٛرتبص
کنفرانس های پیشنهادی ترم  7و : 8
ثیٕبری ٞبی داخّی خزاحی ثب تأویذ ثز ٔزالجت ٞبی ِیجز ـ ٚاوی ْٛـ فٛرعپظ ـ اختالالت ٔبیغ آٔٙیٛتیه
کنفرانس های پیشنهادی ترم : 8
ٔزٚر اخٕبِی ثز وُ ٔجبحث ثبرداری  ٚسایٕبٖ.
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فرم ثبت مُارت َای تمریه شذٌ تًسط داوشجً در كارآمًزی اصًل ي فىًن ،داخلی ي جراحی زوان

شرح فعالیت

حذاقل تعذاد

تاریخ

تمریىات

وٙتزَ فؾبرخٖٛ

10

وٙتزَ دٔبی ثذٖ اس عزیك دٞبٖ

10

وٙتزَ دٔبی ثذٖ اس عزیك سیز ثغُ

10

وٙتزَ ٘جض رادیبَ

10

ثزرعی تٙفظ

10

تؼٛیض پب٘غٕبٖ

5

ٌذاردٖ وبتتز فِٛی

10

فِٛی Care

5

خٍ٘ٛیزی ٚریذی

10

ٌزفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛادراری

10

تشریك داخُ ػضال٘ی

10

تشریك داخُ خّذی

1

تشریق سیزخّذی

5

ٔؾبٞذ ٜثبسوزدٖ راٛٞ ٜایی

1

تشریك دار ٚاس عزیك ٔیىزٚعت

5

تدٛیش اوغیضٖ ثب وب٘ٛالی ثیٙی

5

تشریك عِٛفبت ٔٙیشیٓ

5

چه ریفالوظ یبتال

5

ٌذاؽتٗ ؽیبف ٚاصیٙبَ

2

ٌذاؽتٗ ؽیبف روتبَ

2

تشریك خ ٚ ٖٛفزآٚرد ٜخ٘ٛی

1

ٔزالجت اس درٖ (پٗ رٚس)

1

ٔزالجت اس ٚ ٕٛٞاي

1

چه خ٘ٛزیشی

10

ٌزفتٗ ؽزح حبَ

10

5

امضاء مربی

مالحظات

فرم ثبت مُارت َای تمریه شذٌ تًسط داوشجً در كارآمًزی بارداری زایمان ()1
ترم  3كارشىاسی پیًستٍ مامایی
شرح فعالیت

حذاقلتعذاد تمریىات

ٌزفتٗ ؽزح حبَ  ٚارسیبثی ثیٕبر

15

ا٘دبْ ٔؼبیٙبت فیشیىی

15

ا٘دبْ ٔب٘ٛر ِئٛپِٛذ

5

تؾىیُ پز٘ٚذٜ

5

درخٛاعت ٌ ٚزفتٗ ٕ٘ ٝ٘ٛآسٔبیؾبت رٚتیٗ ثبرداری

10

ٔحبعج ٝعٗ ثبرداری ثزاعبط ٚ LMPعٌٛ٘ٛزافی

5

تفغیز  ٚرإٙٞبیی ثز اعبط خٛاة عٌٛ٘ٛزافی

3

آٔبدٕٛ٘ ٜدٖ ثیٕبر خٟت C/S

3

ري ٌیزی  ٚخٍ٘ٛیزی

3

٘ٛؽتٗ ٌشارػ پزعتبری

2

تاریخ

امضاء مربی

مالحظات

فرم ثبت مُارت َای تمریه شذٌ تًسط داوشجً در كارآمًزی باردار ی زایمان ()1
ترم  4كارشىاسی پیًستٍ مامایی
شرح فعالیت

پذیزػ ٔبدر در سایؾٍبٜ

حذاقل دفعات اوجام

10

ٌشارػ ؽزح حبَ

5+15

ٔؼبی ٝٙفیشیىی ٔبدر

15

ا٘دبْ ٔب٘ٛرٞبی ِئٛپِٛذ

20

ادارٔ ٜزحّ ٝا َٚسایٕبٖ

24

ٔؼبیٍِٙ ٝٙی

12-20

تؾخیص اٍِٛی ا٘مجبضبت رحٕی

3

تؾخیص اٍِٛی ضزثبٖ لّتخٙیٗ

100

ا٘دبْ آٔٙیٛتٔٛی

1

ٔؼبی ٝٙفیشیىی ٔبدر

2

وٕه ث ٝا٘دبْ سایٕبٖ

4

وٕه ث ٝتزٔیٓ اپیشیٛتٔٛی

1

ا٘دبْصحیح سایٕبٖخفتٔٚؼبیٝٙآٖ

4-8

دفغ صحیح ٚعبیُ ٔصزفی آِٛد ٚ ٜخٕغ آٚری درعت ٚعبیُ غیزٔصزفی
در ٔحُ ٞبی ٔزثٛع ٝپظ اس سایٕبٖ

4-8

ثزلزاری  attachmentثیٗ ٔبدر ٛ٘ ٚساد پظ اس سایٕبٖ

4-8

دادٖ آٔٛسػٞبی السْ ثؼذ اس سایٕبٖ
(ؽیزدٞی ،ثٟذاؽت فزدیٔ ،زالجت اس سخٓٚ ،اوغیٙبعی)... ٚ ٖٛ

4-8

وٙتزَ سائ ٛدر  2عبػت اٚال ثؼذ اس سایٕبٖ (چه )VB,VS

3

آٔبد ٜوزدٖ سائٛی ثغتزی ؽذ ٜثزای اعتمزار در اتبق ...تخت ،تٛصی ٝثٝ
تخّیٔ ٝثبٌ٘ ،ٝزفتٗ ري

10

تؾخیص سٔبٖ سایٕبٖ  ٚا٘تمبَ سائ ٛث ٝاتبق سایٕبٖ

4-8

پٛؽیذٖ صحیح ٌبٖ  ٚدعتىؼ  ٚثبس وزدٖ صحیح په ٚفزا ٓٞوزدٖ
ٚعبیُ ٔٛرد٘یبسثبرػبیتاص َٛاعتزیّی

4-8

ا٘دبْ صحیح پزة  ٚدرة
ا٘دبْ صحیح ثی حغی اپی سیٛتٔٛی

4-8
1

ٔؾبٞذ ٜسایٕبٖ
آٔبد ٜوزدٖ سائ ٛخٟت C/S

5
3
6

تاریخ

امضاء مربی

مالحظات

فرم ثبت مُارت َای تمریه شذٌ تًسط داوشجً در كارآمًزی بارداری زایمان ()2
ترم  5ي  6كارشىاسی پیًستٍ مامایی
حذاقل تعذاد

شرح فعالیت

تاریخ

تمریىات

ا٘دبْ سایٕبٖ

امضاء مربی

مالحظات

4-8

وٕه ث ٝا٘دبْ سایٕبٖ

4

ا٘دبْ اپی سیبتٔٛی

1

وٕه در تزٔیٓ اپی سیبتٔٛی

2

وٙتزَ تؼذاد لغزات ایٙذاوؾٗ

4

٘ٛؽتٗ ٘ ٚظبرت ثز دعتجٙذ ٘ٛساد

4-8

فرم ثبت مُارت َای تمریه شذٌ تًسط داوشجً در كارآمًزی بارداری زایمان ()3
ترم  7ي  8كارشىاسی پیًستٍ مامایی
شرح فعالیت

حذاقل تعذاد

تاریخ

تمریىات

خزٚج دعتی خفت

1

ٔؾبٞذ ٜعمظ

1

تزخیص ٔبدر ثب ا٘دبْ ٔؼبیٙبت السْ  ٚدادٖ آٔٛسػ

2

ٔزالجت اس ثیٕبراٖ ٚیضٜ
(پز ٜاوالٔپغی ،پز ٜتزْ ،دیبثت )... ٚ

2

اِمبیسایٕبٖثب اوظیتٛعیٗ ٚوٙتزَٔذدخٛ

2

7

امضاء مربی

مالحظات

فرم ثبت مُارت َای تمریه شذٌ تًسط داوشجً در كارآمًزی بُذاشت ي درماوگاٌ زوان

شرح فعالیت

حذاقل تعذاد

تاریخ

تمریىات

ٔؼبی ٝٙپغتبٖ

1

ٌذاردٖ اعپبوِْٛٛ

2

ا٘دبْ تغت پبح اعٕیز

2

٘ٛؽتٗ ٘غخ ٝثزای ٚاصیٙیت

2

ٔؼبی ٝٙداخّی دعتٍب ٜتٙبعّی

2

ٔؾبٞذٌ ٚ ٜذاردٖ I.U.D

2

خبرج وزدٖ I.U.D

2

ثزرعی ثیٕبر  ٚثجت اعالػبت در عبٔب٘ٝ

4

ا٘دبْ ٚاوغیٙبعیٖٛ

3

ٔزالجت اس وٛدن  ٚرعٓ ٔٙحٙی رؽذ در عبٔب٘ٝ

3

ٔزالجت اس ٔبدر ثبردار  ٚثجت در عبٔب٘ٝ

4

ٔزالجت اس عبِٕٙذ

2

ٔزالجت اس ٔیب٘غبَ

2

آٔٛسػ رٚػٞبی تٙظیٓ خب٘ٛادٜ

4

ٔزالجت اس خٛا٘بٖ

2

ٔزالجت اس ٘ٛخٛا٘بٖ

2

آٔٛسػ ؽیزدٞی

4

ٔزالجت لجُ اس ثبرداری

4

تفغیز عٌٛ٘ٛزافی  ٚآسٔبیؾبت

4

ٔؼبی ٝٙدٚدعتی ٚاصیٙبَ

2

ٔؼبی ٝٙفیشیىی

4

ٔب٘ٛر ِئٛپِٛذ

4

ٔزالجت اس ٔبدراٖ پز خغز

2

8

امضاء مربی

مالحظات

فرم ثبت مُارت َای تمریه شذٌ تًسط داوشجً در كارآمًزی وًزادان ي كًدكان ()1

شرح فعالیت

حذاقل تعذاد

تاریخ

تمریىات

ٔزالجت اس ٘ٛساد عبِٓ

3

ٔزالجت اس ٘ٛساد در دعتٍب ٜفتٛتزاپی

1

وٕه در تغذیٛ٘ ٝساد ثب ؽیز ٔبدر

3

تؼییٗ ٕ٘ز ٜآپٍبر ٘ٛساد

5

چه رفالوظ ٞبی ٘ٛساد

2

ثزرعی ثبس ثٛدٖ آ٘ٛط ٘ٛساد

3

ا٘ذاسٌ ٜیزی لذ ٘ٛساد

3

ا٘ذاسٌ ٜیزی ٚسٖ ٘ٛساد

3

ا٘ذاسٌ ٜیزی دٚر عز ٘ٛساد

3

ٌذاردٖ NGT

1

ٌبٚاص

1

الٚاص

1

تشریك ػضال٘ی /سیزخّذی

3

تشریك ٚاوغٗ ٞپبتیت

3

ٔزالجت اس ٘ٛساد ٘برط

2

ٔزالجت اس ٘ٛساد در ا٘ىٛثبتٛر

3

ٔؼبی ٝٙفیشیىی ٘ٛساد  ٚتؼییٗ عٗ

5

خٕغ آٚری ٕ٘ ٝ٘ٛادرار ثب ویغ ٝادراری

1

ٔحبعج ٝصحیح دار ٚخٟت تدٛیش ثٛ٘ ٝساد

1

آٔبد ٜوزدٖ عزْ تزویجی

2

چه ػالئٓ حیبتی ٘ٛساد

5

تدٛیش صحیح انطیضٖ ٔ ٚزالجتٞبی ٔزثٛعٝ

1

ٌزفتٗ ؽزح حبَ

5

آٔٛسػ ٌبٚاص

2

آٔٛسػ ٔزالجتٞبی پظ اس تزخیص ٘ٛساد

2

آٔٛسػ تغذی ٝتىٕیّی در اعفبَ

2

آٔٛسػ ثب تٛخ ٝثیٕبری اعفبَ

2

آٔٛسػ تشریك ا٘غِٛیٗ

2

ٔزالجتٞبی  IVتزاپی

2

9

امضاء مربی

مالحظات

فرم ثبت كىفراوس داوشجًیان كارشىاسی پیًستٍ مامایی

ردیف

وحًٌ ارائٍ

عىًان كىفراوس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10

خًد ارزیابی
داوشجً

وظر مذرس

