
 1           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 
 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

مرکز مطالعات وتوسعه آموزش 

 (EDCپزشکی)

 

 
 کتابچه گزارش عملکرد مرکز مهارتهای بالینی

 

 

 

 6931دی ماه

 

 



 2           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 

  

 «دانشگاه علوم پزشکی جهرم »   

 

وتوسعه آموزش  مرکز مطالعات

 علوم پزشکی

  (EDC) 

 

 

 

 الینیمرکز مهارت های ب

 (Skill Lab) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 روند فعالیتهای مرکز مهارتهای بالینی

 
 

EDC (Educational development center) 
 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه  آموزش علوم پزشکی جهرم –خانم نجفی پورتهیه و تنظیم : ***
 6931دی ماهتاریخ انتشار :

 6931تا سال 6932سال تاریخ گردآوری و تنظیم : 
 عاطفه کرم زاده جهرمیگردآورنده و ویراستار :

   176  - 45951514 -61 تلفن دانشگاه :   
 EDC      :45991131 -   176تلفن مرکز 

 45551329 صندوق پستی :
 EDC:edc.jums.ac@gmail.comایمیل

 www.jums.ac.irآدرس سایت :

 

 

mailto:edc.jums.ac@gmail.com
http://www.jums.ac.ir/
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 روستازادهآقای دکتر جناب معاون آموزشی  :

 :EDCمدير                  

 نجفی پورسرکارخانم           

 مسؤل مرکز مهارت های بالینی :                                 

 خانم عاطفه کرم زادهسرکار
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                                                                                                                                                                                                                                                                                :                                                                                            تاريخچه

در دهه های گذشته به اهمیت آن پی برده  واست  پذیرانكارنا ضرورت آموزش عملی مهارت های بالینی پزشكی امری

شده و در کشور ما از چند سال پیش پیشنهاد راه اندازی مراکز مهارت های بالینی در دانشكده های پزشككی از ركرف   

با همكاری مرکكز مطالعكات و توسكعه      38جهرم در سال ین راستا مرکز مهارتهای بالینی هموزارت خانه مطرح شد در 

با اسكتفاده از موالژهكا   و بالینی راه اندازی شد  -جهت آموزش مهارتهای عملی به دانشجويان پزشكی دوره سمیولوژی

ايكن مرکكز بكه    عمكده  فعالیتهای ونموده است  برگزار جهت اساتید , کارمندان درمانی , دانشجويان یکارگاههای مختلف

تا کنون اساتید گروه زنان و بیهوشی  38ت برگزاری کارگاه و کالس های آموزشی توسط اساتید می باشد. از سال صور

استفادهمی نمايند.و شايان ذکكر اسكت اجكرای      Skill Labجهت آموزش دانشجويان بالینی از موالژهای مربوره در

در وبخش داخلكی  کسترن و اينترن بخش ارفال نوبت جهت دانشجويان بالینی ا 8در  6831-38آزمون آسكی در سال 

SKILL LAB  . جهت اکسترن واينترنهای بخش جراحی اين آزمكون برگكزار   6833همچنین درسالاجرا شده است

استیودنت های بخش ارفكالججراحی ج داخلكی و   -جهت دانشجويان مقطع فیزيوپاتولوژیگرديده است .شايان ذکراست 

معدی  و احیای  –بالینی : تزريقات ج گذاشتن لوله داخل تراشهج گذاشتن لوله بینی کالس های آموزشی مهارتهای  زنان

همچنین  . ه استبرگزار گرديدتاکنون 6838درسال ريوی توسط اعضاء هیئت علمی و کارشناسان مرکز مهارتها  -قلبی

هوشیجفوريت های پزشككی  جو دانشجويان بهداشت خانواده جپرستاری ج بی89لغايت38دانشجويان علوم پايه درسال های

 تاکنون ازاين مرکز استفاده می نمايند. 38جاتاق عمل ج حتی پرشنل بیمارستان مطهری و پیمانیه و اورژانس از سال

 راه اندازی مرکز مهارت ها در پرديس دانشگاه
 الس تادر محل اورژانس دانشگاه راه اندازی گرديد و سپس  6838سال در  مرکز مهارتهای بالینیاولین 

و با تالش  به سايت پرديس منتقل شد6838سالآذر ماه  اين مرکز در موالژهای  درکلینیک هنری مستقر بود .اما6838

 skillمحل سلف دانشجويی به مرکز توسعه جهت راه اندازی   6838و حمايتهای مسئوالن ذيربط در شهريور سال 

lab خريداری موالژ ها ی مورد نیاز گروههای آموزشی  و  واگذار گرديد و با توجه به ضرورت آماده نمودن محل و

کالس های آموزشی  6889 شايان ذکر است .به صورت رسمی افتتاح گرديد 6889تكمیل فضای آموزشی در اسفند 

 تا کنون در همین محل برگزار می گردد.  38مرکز مهارتها ری سالهای 

مكان جديد اين مرکز درسايت پرديس شروع به  6886ان ج از تابستهمچنین بدلیل جابجايی مرکز مهارتهای بالینی

 گرديد.افتتاح و ساخت 
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–مکان جديد –فضای مرکز مهارتهای بالینی در سايت پرديس 

 :6936مهرماه

 

 موالژهای بخش زنان :
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 موالژهای بخش جراحی :

 

 

 

 

 

 

 

 موالژهای بخش مهارتهای پايه :
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 موالژهای بخش بیهوشی
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 مرکز مهارتهای بالینی در سايت پرديس : سالن کنفرانس
 

 

 

 سايت پرديس :-مرکز مهارتهای بالینی

 

 

 

 

 

 

 انبار مرکز مهارتهای بالینی:
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 موالژهای بخش داخلی :

 

 

 

 

 اطفال: -موالژهای بخش چشم و گوش

 

 : رختکن
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 : ان مطهریو بیمارست بیمارستان پیمانیهدر راه اندازی مرکز مهارت ها

به منظور افزايش آموزش بالینی و دسترسی آسان دانشجويان بالینی به موالژها و فضای آموزش ايمن و به دور از خطر  

آسیب به بیمار  و همچنین ايجاد فرصتی جهت  آموزش رويه های درمانی توسط اساتید بخش های مختلف و ضرورت 

و معاونت محترم آموزشی دانشگاه در  EDCن اقداماتی توسطمديريت استقرار مرکز مهارت ها ی بالینی در بیمارستا

كه با حمايت های رياست محترم دانشگاه صورت پذيرفت به روري راه اندازی اين مرکز دربیمارستان پیمانیه راستای 

-یجراح-خش های زنانیلیون تومان موالژ در راستای  آموزش پروسیجر های بم89به ارزش جهت تجهیز اين مرکز 

مرکز مهارتهای بالینی با  81همچنین در سال  خريداری گرديده است.  ENT-بیهوشی-داخلی-ارفال-پرستاری

 میلیون تومان( راه اندازی گرديد.699خريداری موالژهای تخصصی زنانجارفال و بیهوشی)به ارزش حدود 
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 اهداف :رسالت و 
گاه و با همكاري و آموزش بين بخشي ، به آموزش و حفظ : ایجاد مركزي است تا در راستاي اهداف دانشرسالت

مهارتهاي پزشكي و پرستاري در دانشجویان بپردازد. و از این طریق ، كيفيت مراقبت از بيماران را ارتقاء دهد . 

همچنين با انجام پژوهش به دنبال طراحي و ارزیابي استراتژي هایجدید آموزش و ارزشيابي هستيم تا با كمك آنها 

 راگيري مستقل را ترویج دهيم و راههاي جدیدي در آموزش پزشكي و پرستاري بگشائيم . ف

هدف عمده مراكز آموزش مهارتهاي باليني شبيه سازي یك محيط باليني است ، به طوري كه بتوان آموزش 

ستند و به هيچ مهارتهاي باليني را كنترل و تمرین كرد . بدیهي است این مراكز فقط مكمل محيط باليني واقعي ه

 عنوان جایگزین آنها نمي شوند . 

 مركز مهارتها متعهد است محيطي ایمن براي تدریس و فراگيري مهارتهاي باليني و ارتباطي ایجاد كند . » 

 مزايای آموزش مهارتهای بالینی در يك مرکز مهارتهای بالینی چیست ؟ 
كرد و آن را با برنامه ریزي بهتر و دقيقتري ارائهه داد . مهً     در مركز مهارتها مي توان پيچيدگي یادگيري را كنترل -1

آموزش یك مهارت در بيمارستان كه محيطي شلوغ و با حوادث غير قابل پيش بيني است ، بازدهي نسبتا  كمهي دارد  

. 

د نهدارد    در مركز مهارتها انجام مهارت مي تواند تكرار شود، در صورتيكه در روي بيمار واقعي این امكان وجهو  -2

 تكرار در محيط امن ( .

 اشتباه در مراكز مهارتها قابل پذیرش است ولي روي بيمار واقعي نه . -3

بصهري ، بهازخورد همكهاران و ارزشهيابي      -در یك مركز مهارتها بازخورد مستقيم   با استفاده از وسایل سهمعي  -4

 مدرسان و پرسنل ( ممكن مي باشد .

ابسته به بيمار نيست و این در حالي است كه اگر تعداد بيماران بيمارستان یا درمانگهاه  آموزش در مركز مهارتها و -5

 كاهش یابد ، آموزش مختل مي شود . 
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 مي شود .« رویه هاي انجام مهارت » آموزش مهارتها در مركز مهارتها باعث یادگيري استاندارد -6

ش و فراگيري مهارتها  به دليل واقعي نبودن بيمهاران(  كاهش استرس مدرسان، استادان و دانشجویان در امر آموز -7

 از مزایاي دیگر این مراكز است .

 یادگيري در این مراكز مي تواند  به صورت خودآموزي و یادگيري فعال صورت گيرد. -8

لتر در این مراكز باعث كمتر شدن بدبيني نسبت به مراكز آموزشي و درماني مي شوند زیرا با یادگيري بهتر و كهام  -9

 مراكز مهارتهاي باليني احتمال بروز خطاهاي پزشكي از سوي دانشجویان ، كارورزان و دستياران كاهش مي یابد.

 استفاده از مهارتهای بالینی: 
 آموزش مهارتهاي باليني به دانشجویان  -1

 آموزش مهارتهاي ارتباطي  -2

 آموزش مداوم پزشكان  -3

 تحقيقات آموزشي -4

 خودآموزي -5

 وليد مواد كمك آموزشيت -6

 برگزاري امتحانات عملي-7
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 :39الی6961اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی در سال 

 رحیم رئوفیجناب آقای دکتر معاون آموزشی  :

 سرکارخانم نجفی پور :  EDCمدیر مرکز 

 همكار در برگزاری کالس های آموزشی  اساتید گروه های آموزشی :

 خانم عارفه کرم زادهجناب آقای محمد هاشم عبدی ج سرکاری بالینی :مسؤل مرکز مهارت ها

 :6931-6939اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی در سال 

 سیدامیدرضا ذکاوتجناب آقای دکتر-پوراحمدجناب آقای دکتر معاون آموزشی  :

 جناب آقای عباس احمدی وسمه جانی :  EDCمدیر مرکز 

 مكار در برگزاری کالس های آموزشی ه اساتید گروه های آموزشی :

 خانم عارفه کرم زادهسرکارمسؤل مرکز مهارت های بالینی :

  3131الی 3131اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی درسال

 سمت  نام و نام خانوادگی  سمت نام و نام خانوادگی

 عضو هیات علمی  خانم نامدار  معاون آموزشی آقای دکتر صنیع

انآقای دکتر رستگاری  مدیر مرکز توسعه صلی نژادخانم دکتر م  مدیر گروه بیهوشی  

 مدیر گروه چشم  آقای دکتر دهقانی  رئیس دانشکده پزشکی خانم دکترصادقیان

 مدیر گروه زنان  خانم  دکتر مقرب  مدیرگروه جراحی آقای دکترسپیدکار

روه اطفالمدیر گ  آقای دکتر مقرب  مدیر گروه داخلی آقای دکتر شجاعی  

     مسئول مرکز مهارتهای بالینی خانم کرم زاده
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   3131اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی 

 سمت نام و نام خانوادگی سمت نام و نام خانوادگی

 مدیر گروه بیهوشی آقای دکتر رستگاریان معاون آموزشی آقای دکتر روستازاده

 مدیر گروه چشم قای دکتر یزدچیآ مدیر مرکز توسعه خانم دکتر نجفی پور

 مدیر گروه زنان خانم  دکتر البرزی رئیس دانشکده پزشکی خانم دکترحق بین

 مدیر گروه اطفال آقای دکتر مقرب مدیرگروه جراحی آقای دکترسپیدکار

مسئول مرکز مهارتهای  خانم کرم زاده مدیر گروه داخلی آقای دکتر شجاعی

 بالینی
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 ت های آموزشیفعالی

 درمرکز مهارتهای بالینی

09-7831 

 

 



 21           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد موالژهای بخشهای مختلف مرکز مهارتهای بالینی

 51 زنان وزایمان

 51 جراحی

 9 تزریقات

 51 اطفال ونوزادان

 7 داخلی

 7 احیای قلبی ریوی

 1 ارولوژی

 3 چشم وگوش

 5 قلب وعروق



 22           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 

 

 فعاليت هاي آموزشي
 درمركز مهارتهاي باليني

96-1991 
 



 25           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 
 
 
 

 



 26           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 
 
 
 



 27           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 تاریخ

زمان 

 عنوان کارگاه گروه هدف )ساعت(

 خرداد

4 

 دانشجویان پزشکی بالینی

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد ، معاینات زنان،افاسمان و 

 دیالتاسیون و...(

 تیر

4 

 دانشجویان پزشکی بالینی

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد ، معاینات زنان،افاسمان و 

 دیالتاسیون و...(

 مرداد

4 

 دانشجویان پزشکی بالینی

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد ، معاینات زنان،افاسمان و 

 دیالتاسیون و...(

 آبان
1 

 ((CPRقلبی ریوی احیای کلیه رشته ها طبق ثبت نام

 آذر

44 
 ((CPRاحیای قلبی ریوی کلیه رشته ها طبق ثبت نام

-دانشجویان پزشکی  8

 کنترل عالیم حیاتی فیزیوپاتولوژی

 دی

-دانشجویان پزشکی  13

 فیزیوپاتولوژی

،سوچر،فولی NGTو خونگیری وریدی، IM,ID,SQ,IVتزریقات 

 ABGو انتوباسیون، CPRگذاشتن،

 

 

 آموزشیموالژهای  لیست

 (Skill Lab) 

 جهرمدانشگاه علوم پزشکی 
 

 

 

 

 
 

 

 



 29           دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
 

    

                       

 

 

 

 

 

 

 لیست موالژهای آموزشی

 مرکز مهارتهای بالینی جهرم
 

 

 

 

 

 خريداری شده درمرکز مهارت های بالینی آموزشی  و مانکن های موالژلیست 

 تاکنون 6961از سال  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 خریداری شدهتعداد موالژ و مانکن های  سال ردیف

3 3181 13 

4 3181 43 

1 3133 41 

4 3134 13 

1 3131 43 
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 موالژهای بخش مهارتهای احیای قلبی  ريوی: -الف 

 بزرگساالن  CPRموالژ نیم تنه  -

 مدل سرو گردن انتوباسیون بزرگساالن همراه با آالرم  -

 مدل انتوباسیون الردال -

  SKILL REPORTERو HEART SIMبزرگسال با  CPRمدل نيم تنه  -

-MEGA CODE KELLY WITH VITAL SIM 

- AIRWAY LARRY ADULT AIRWAY MANAGEMENT TRAINER WITH STAND  

 PP00080FBUبزرگسال  ALSمانكن تمام تنه  -

- AN3670 INTERACTIVE ECG SIMULATOR 

- Interctive EKG Simulator 

- TRAUMA HEADALS  AS069  

 موالژهای بخش اطفال و نوزادان :-پ

-Neonatal Resuscitation Model LM-089 

- AK089 BORN BABY (REPLACES AK049-RESUSCITATION MODEL OF NEW) 

- V1800 NITA NEWBORN WITH CARRYING CASE 

-AK082 BABY WITH CAUCASIAN FEATURES  

 مدل راههاي هوایي نوزاد  -

-          BABY IV HEAD  

   Baby Stapنوزاد LPمدل آموزشي  -

- Pediatric Lumbar Puncture Simulator Ⅱ 

  تمام تنه نوزاد CPRمدل آموزشي   -

  نوجوان تمام تنه CPRمدل آموزشي   -

  Baby Umbi مدل آموزشي كاتتریزاسيون بند ناف   -

http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2312&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2312&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2833&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2647&cid=378
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2647&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=3468&cid=322
http://jums.ac.ir/AK089%20%20%20RESUSCITATION%20MODEL%20OF%20NEW-BORN%20BABY%20%28REPLACES%20AK049%29
http://jums.ac.ir/AK089%20%20%20RESUSCITATION%20MODEL%20OF%20NEW-BORN%20BABY%20%28REPLACES%20AK049%29
http://jums.ac.ir/AK089%20%20%20RESUSCITATION%20MODEL%20OF%20NEW-BORN%20BABY%20%28REPLACES%20AK049%29
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2781&cid=402
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2781&cid=402
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2378&cid=333
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m43d.html
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  موالژ سر و گردن انتوباسيون اطفال  -

  + لوله گذاري HEART SIM همراه بادستگاه ALSكودك  CPRمانكن آموزش  -

- Neonatal Intubations  

- Infant Airway Management  

-AN999PAEDIATRIC INJECTION HEAD SIMULATOR 

- WAY MANAGEMENT TRAINER ON STANDCHILD AIR 

  موالژهای بخش مهارتهای جراحی : -ج

- AN1087 CENTRAL VENOUS CANNULATION SIMULATOR  

- ALT00280 CUTDOWN PAD 

-CRICOTHYROTOMY SIMULATOR 

- AN1028 SUTURE PRACTICE ARM                                     

-AN1034 SUTURE PRACTICE LEG                                           

-  CPR And First Aid Manikin  

- Wound Care 

  CHEST DRAIN مدل آموزشي -

- AN3770 CHEST TUBE MANIKIN 

- AS1800 TENSION PNEUMOTHORAX MODEL 

- Central Venous Cannulation Simulator  

-CVC Insertion Simulator Ⅱ 

 مدل تنه جهت آموزش پانداژ -

http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2780&cid=402
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2780&cid=402
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2780&cid=402
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2339&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2562&cid=359
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2562&cid=359
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2562&cid=359
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2562&cid=359
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2641&cid=374
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2628&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2760&cid=392
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2760&cid=392
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2760&cid=392
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2761&cid=392
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2761&cid=392
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2761&cid=392
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2568&cid=363
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2568&cid=363
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2567&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2567&cid=322
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2826&cid=423
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m93u.html
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2410&cid=339
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 NG Tubeمدل نیم تنه  -

- AR331 NASOGASTRIC FEEDING - THE HUNGRY MANIKIN 

  مدل آموزش معاینات ركتالي -

-AR321 RECTAL EXAMINATION MODEL, WHITE 

 (AN1096) مدل بازو جهت آموزش اندازه گیری فشار خون -

 (AN1095) مدل بازو جهت آموزش اندازه گیری فشار خون -

 -AS815 IC CASUALTY SIMULATION KITBAS 

-AS1800 TENSION PNEUMOTHORAX MODEL 

 موالژهای بخش چشم و گوش: -د    

- EAR Examination Simulator   

EYE Examination Simulator  -  

  - AR303 EYE RETINOPATHY TRAINER, WHITE 

  - AR302 EAR DIAGNOSTIC TRAINER, WHITE 

 - AR301 EAR SYRINGING TRAINER, WHITE 

  موالژهای بخش  مهارتهای ارولوژی :-ه 

 مدل آموزشی سونداژ مردان -

 مدل آموزشی سونداژ زن -

 مدل آموزش معاينات پروستات  -

http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2568&cid=363
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2763&cid=396
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2796&cid=
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2793&cid=414
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2507&cid=350
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2826&cid=322
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m88.html
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m88.html
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m88.html
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m82.html
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2662&cid=
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2643&cid=376
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2645&cid=377
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 موالژهای بخش  مهارتهای داخلی :-ش
- AN4001 GERI COMPLETE MANIKIN 

  SMART SCOPE   مدل آموزشی سمع قلب و ريه با -

-" Lung Sound Auscultation Trainer "LSAT 

Advance Complete Nursing Anne With Vital Sim - 

  VITAL SIMمانكن آموزش پرستاری پیشرفته با قابلیت اتصال به دستگاه  -

Spinal Injection Simulator -  

- AN1027 PERITONEAL DIALYSIS SIMULATOR 

- AN1036 SPINAL INJECTION SIMULATOR 

  مدل آموزش ساکشن گذاری -

-  AN1159 PATIENT EDUCATION TRACHEOSTOMY CARE SET 

 تهای بالینی پايه: موالژهای مهار -و 

- BLOOD PRESSURE SIMULATOR AN1095 

- AK027 N MODELDORSOGLUTEAL INTRAMUSCULAR INJECTIO 

- AN961 INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR 

  IVمدل دست تزریقات  -

-Injection and Blood Sampling Practice Model Type Ⅰ LM-028 

-AK074 MULTIPURPOSE INJECTION TRAINING ARM 

-Gluteal Intramuscular Injection Model LM-027 

- Intramuscular Injection Simulator  

-Arterial Puncture Wrist 

-  AN1008 مدل ساعد جهت تزریقات داخل جلدي 

- DELUXE BLOOD PRESSURE SIMULATOR WITH AMPLIFIER/SPEAKER 

SYSTEM 

http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2772&cid=400
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m81-s.html
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2789&cid=405
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2655&cid=381
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2823&cid=397
http://jums.ac.ir/AN1095%20%20%20BLOOD%20PRESSURE%20SIMULATOR
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2687&cid=387
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2689&cid=387
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2444&cid=347
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m99.html
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m99.html
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2430&cid=344
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2430&cid=344
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 موالژهای بخش زنان و زايمان: -ز

  FNA مدل آموزش معاينات برست همراه با-

 مدل آموزشی سونداژ زنان -     

 اپیزياتومی مدل آموزشی  -     

 مدل آموزشی نمايش و ايستگاه سر جنین در لگن -     

  مدل آموزشی نمايش کانال زايمانی زنان -

  مدل آموزش سرران سینه -

  ( MATERNITY MODEL )آموزش انجام مانور لئوپولد مدل -

Breast Exam Module -   

FUNDUS SKILLS - ()مدل آموزش معاينات رحمی با فیبروم های رحمی  

-  Breast Cancer Examination Trainer  

Dilation Effacement Simulator -  

 -BIRTHING STATION SIMULATOR   

LABOR DELIVERY MODULE -   

- GYNECOLOGICAL TRAINING MANIKIN  EVA  

 مدل آموزش معاينات زنان -

 گذاری IUDمدل آموزش  -
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 مدل آموزش اندازه گیری افاسمان و ديالتاسیون  -

 مانكن زايمان تمام تنه همراه با يک جنین و يک نوزاد جهت احیاء -

 مدل آموزش پیشرفته اپیزياتومی -

-Midwifery Practice Model Set LM-063A 

-Female Pelvic Organs I S506 

-Inspection and Palpation of Breast Cancer Training Model (Precision Type)  

LM-018 (with storage bag) 

 تعداد SKILL labلیست تجهیزات موجود در  ردیف

 1 ترالی دارو  3

 4 تابوره 4

 4 امرجنسی باکس 1

 4 الکر 4

 11 ار ) شیشه ای (کمد ویترین د 1

 3 برانکارد 1

 3 تخت زایمان  1

 3 کمد چوبی قفسه بندی شده  8

 3 کمد تمام شیشه ای  3

 3 کمد فلزی جهت دارو  33

 1 کمد چوبی طبقه ای دارو  33

 3 میز اداری قدیمی فلزی  34

 31 صندلی کنفرانس ثابت  31

 3 میز کنفرانس  34

 3 تریبون  31

 44 ت صندلی ثاب 31

 3 صندلی متحرک  31

 3 صندلی اداری متحرک  38

 3 ویدئو پروژکتور  33

 3 پرده ویدئو پروژکتور 43

 1 کیس کامپیوتر  44

 4 مانیتور کامپیوتر  41

 3 اورهد 44

 3 44333)اسپیلت ( کوله گازی پاناسونیک  41
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 33  34333اسپیلت   41

 1 میزاداری چوبی  41

 3 اه با فایل بزرگ میز اداری همر 48

 3 دستگاه ساکشن 43

 4 پایه سرم 13

 4 کپسول اکسیژن  13

 4 اتوسکوپ و افتالموسکوپ) با هم هستند (  14

 1 پاراوان  11

 3 جمجمه اسکلتی  14

 4 لگن خاصره اسکلتی  11

 4 مانومتراکسیژن ) اموالی است ؟( 11

 33 الرینگوسکوپ اطفال و بزرگسال  11

 3 وسکوپ دو چشمی میکر 18

 3 میکروسکوپ تک چشمی  13

 

 تعداد لیست تجهیزات ردیف

 3 دستگاه دی سی شوک زول 43

 RADICAL   3دستگاه پالس اکسیمتررادیکال  43

 3 ( ELECدستگاه دی سی شوک همراه با مانیتور و رکوردر)  44

 3 (ECG)   دستگاه نوار قلب قدیمی 41

 4 ل مچی دستگاه فشارسنج دیجیتا 44

 1 دستگاه فشارسنج دیجیتال بازویی 41

 1 دستگاه فشارسنج عقربه ای بزرگسال 41

 1 دستگاه فشارسنج عقربه ای نوزاد و اطفال  41

 1 دستگاه فشارسنج جیوه ای  48

 3 مدل آموزشی معاینات سینه 43

 4 ( 5506گذاری IUDمدل آموزشی ) 13

 S504100 1مدل معاینات زنان  13

 3 مدل اختالالت و معاینات زنان )قدیمی( 14

 LMO43 – AKO43N  4 مانورلئوپولد همراه با جنین  11

 BCTIOO      FNA   3 مدل آموزش معاینات برست همراه با  14

 AN856 4مدل کانتریزاسیون ادراری زنان  11

 PP0100U – PPO1900  3مدل اختالالت لگن  11

 OO750 4-325ده های غیرنرمال مدل سینه با قراردادن تو 11

 3 32500450موالژ آموزشی فیبروم رحمی و معاینات رحمی  18

 S550 3مدل تمام تنه زایمان همراه با جنین و نوزاد جهت احیا  13

 3 60450مدل آموزشی پیشرفته اپی زیاتوتی    13

 LMO63A  3مدل نیم تنه زایمان همراه با یک جنین  13

 LF01070U 3انال زایمانی  مدل آموزشی ک 14

 SB29931U   LABOR Delivery 3مدل معاینه کانال زایمان  11
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Model 

 3 13 -14مدل اپیریاتومی   14

 3 مدل نمایش سر جنین در لگن 11

 LFOIO69U مدل آموزش اندازه گیری افاسمان و دیالتاسیون  11

AN1069 

3 

 3  یون مدل آموزش اندازه گیری افاسمان و دیالتاس 11

 3 سونی کید 18

 3 مدل غریق نجات احیای اطفال  13

 3 تمام تنه اطفال ) احیای پایه (    CPRمدل  13

 AN3609 3مدل انتوباسیون اطفال   13

 3 موالژمگاکد 14

 vital sim 200- 10033  3دستگاه  11

 AN3958  3بزرگسال همراه با کنسول باکس    CPRنیم تنه  14

 Heart sim , Reporterبزرگسال همراه با   CPRه نیم تن 11

،320025 

3 

 3 250000مدل انتوباسیون الردال  11

 Aso69 (AN3699U) 3 بزرگسال مدل انتوباسیون  11

 تعداد لیست تجهیزات ردیف

 3 مدل سر جراحت دار انتوباسیون   18

 AN3667  3مدل سر انتوباسیون   بزرگسال  13

 PP02801U 3پایه نوجوان  CPRنیم تنه   83

 AMBU5  3مدل انتوباسیون با آالرم   83

 AN855  4مدل آموزش کاتتریزاسیون مردان   84

 M85  4مدل ساکشن گذاری   81

 AN1087  3 ) کنتروریدمرکزی (    CVC مدل  84

 anll42,m81-s ,SMARTمدل سمع صدای قلب و ریه همراه با   81

Scope 

3 

 ANLO63  1باال تنه مدل بانداژ  81

 ANLO64  3مدل بانداژ پایین تنه   81

 AN4001 3مدل تمام تنه مراقبت پرستاری   88

 AN1036 4مدل تزریقات نخاعی   83

 AN1027 3مدل نمایش دیالیز صفاقی   33

 AR302 1 مدل معاینه گوش  33

 AR301 3مدل شستشوی گوش   34

 AR303 4مدل تشخیص رتینوپاتی چشمی   31

 AS1200 3پایه اطفال    CPRموالژ  34

 AN999U 4مدل  تزریقات سر نوزادی   31

 M82 3مدل سیموالتور معاینات چشم   31

 M88 3مدل سیمالتور معاینات گوش   31

 3 اطفال انتوباسیون  ) تمام تنه (  ALS مدل  38
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 M43D  3 مدل تزریقات نخاعی اطفال  33

 3  25000501 مدل بند ناف نوزاد 333

 3  37534001نوزاد  LP مدل  333

 PPO2951U  3 پایه اطفال تمام تنه   CPR مدل  334

 baby model  Resuscl  3مدل احیای پایه نوزاد     331

 3 مدل انتوباسیون نوزاد ) سر (  334

 3 ) تولید داخل (   IVد ست تزریقات  331

 IV    (LMO28 ) 3د ست تزریقات  331

 IM  (LMO27   ) 4مدل تزریقات   331

 IM  AN961    3مدل تزریقات  338

 M99 3مدل خونگیری شریانی با پمپ برقی   333

 AN995U 4مدل خونگیری شریانی  333

 AN1095  3مدل آموزش فشار خون   333

 IV , IM   (lM074  ) 4مدل تزریقات   334

 ID  AN1008   3مدل تزریقات   331

 Chest drain APCD100  3دل م 334

 AN1028  1مدل دست سوچر   331

 AN1034 1مدل پای سوچر   331
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعداد لیست تجهیزات ردیف

 AR331 1مدل لوله گذاری بینی معده ای اطفال   111

 1 مدل لوله گذاری بینی معده ای بزرگسال وانتوباسیون 111

 1 مکهای اولیه مدل تمام نمایش تروما و آموزش ک 111

 AR321  2مدل معاینات رکتوم   121

 LF0090IU  4مدل معاینات پروستات   121

 1 0041پد سوچر     122

 V 100 1پد سوچر     121

 causualty  simulation kits  AS816  1کیت تروما     124

 1  00550-325ست کامل مراقبت از زخم و آموزش سوچر   121

 H-I  1اصفهان   IVات دست تزریق 121

 1 پدرگ گیری  121

 1 پد بخیه زدن  121

 1 مدل دست بخیه  121
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 بیمارستان پیمانیه :

 تعداد لیست تجهیزات ردیف

 LF03770U 1مانکن چست تیوپ گذاری  111

 CPR (Crisis   turso  )LFO3960U 1  مانکن  111

 ID   Lf01008u 1مدل دست تزریقات  141

 LFOIO82U  1کریکوتیروتومی     مانکن 141

 ALT60120  1مانکن معاینات رکتوم     142

     - CVC   LF01087U  مانکن تزریقات وریدی مرکزی 141

ANIO87 

1 

 CDTIOO 1مدل چست تیوب گذاری     144

 LF01121U -  LF01126U 1 مدل دست تزریقات وریدی     141

 M43B 1) نیم تنه (     LPمدل  141

 1 مدل مدل کت داون  141

 AV1800 1مدل تزریقات کامل نوزاد   141

 IM  1مدل نیم تنه تزریقات 141

 1 الردال  مدل انتوباسیون  111

 LM039 1مانکن احیای نوزاد    111

 AN1168 1 مدل تراکتوستومی بزرگسال  112

 AN1167 1مدل تراکئوستومی نوزاد    111

 AR331 1 گذاری     NGTمدل  114

 M93UB 1) کاتتر وریدگذاری (    CVCمدل  111
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