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 معاون آموزشی  :

 روستازادهآقای دکتر جناب 

 :EDCمدير 

 نجفی پورکارخانم سر

 مسؤل مرکز مهارت های بالینی :

 خانم عاطفه کرم زادهسرکار
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 فهرست مطالب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          تاریخچه

 نقش مراکز مهارت های بالینی

 راه اندازی مرکز مهارت ها در پردیس دانشگاه

 راه اندازی مرکز مهارت ها بیمارستان پیمانیه و مطهری 

 رسالت 

 اهداف

 ضرورت تأسیس و راه اندازی 

 توانایی های مربوط به مهارت های بالینی

 مزایای آموزش مهارتهای بالینی

 1391مهرماه–مکان جدید –سایت پردیس فضای مرکز مهارتهای بالینی در 

 90الی1386اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی در سال 

 1392-1390اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی در سال 

 1396الی 1393اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی درسال

   1397-1396اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی 

      1387-90هارتهای بالینی فعالیت های آموزشی درمرکز م

 1391-97فعالیت های آموزشی درمرکز مهارتهای بالینی

  1396کارگاه های برگزار شده از خرداد الی دی ماه

 « 96مهارتهای بالینی درسالمرکز های ارائه شده جهت فراگیران در آموزش »

 «97مهارتهای بالینی درسالمرکز های ارائه شده جهت فراگیران در آموزش »
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 (دانشگاه علوم پزشکی جهرمSkill Labموالژهای آموزشی )لیست 

از سال  مهرجزشکی دانشگاه علوم پخریداری شده درمرکز مهارت های بالینی آموزشی  و مانکن های موالژلیست 

 تاکنون 1385

 SKILL labلیست تجهیزات و موالژهای موجود در

 لیست تجهیزات بیمارستان پیمانیه 

 96-1395-خریداری شده در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان مطهریلیست موالژهای 

  97فرم نیازسنجی برگزاری کارگاه های مرکز مهارتهای بالینی در سال

ورد نیاز مگاه های ز کارنتایج آنالیز فرم های نیازسنجی از دانشجویان پزشکی درس آداب پزشکی )مواجهه زودرس( ا

 98-97درسال

 تکمیل مرکز مهارتهای بالینی استاندارد در راستای برگزاری آزمون آسکی استاندارد نیازهای دانشگاه جهت

تجهیزات مورد نیاز جهت اسکیل لب سايت پرديس،بیمارستان پیمانیه و مطهری جهت برگزاری  حداقللیست 

 کالس و کارگاه و آزمون های آسکی  طبق استانداردهای ارسالی از وزارت بهداشت

 

ژهای مورد نیاز جهت اسکیل لب دانشگاه جهت برگزاری کالس و کارگاه و آزمون های موال حداقللیست 

 آسکی  طبق استانداردهای ارسالی از وزارت بهداشت
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      :                                                      تاريخچه

 های بالینی نقش مراکز مهارت

یکی از ویژگی های آموزش علوم پزشکی لزوم یادگیری تعداد زیادی از مهارت های عملی و ارتباطی در کنار حیطه های دانشيی 

و نظری است. این خصوصیت آموزش پزشکی موجب شده تا از دیرباز دانشجویان علوم پزشيکی پيا بيه پيای اسيتادان خيود در 

بالین بیمار به مشاهده و تمرین مهارت های عملی، تجربه مهارت های ارتبياطی بيا همکياران،  آزمایشگاه ها، بیمارستان ها و بر

بیماران و کسب نگرش های الزم بپردازند. دردهه های اخیر با علمی تر شدن فرآیند آموزش، رشد تکنولوژی آموزشی و افيزایش 

صدمه هر چه کمتير بيه وی حيین آميوزش، روش هيای اهمیت ارزش های مطرح در اخالق پزشکی، از جمله احترام به بیمار و 

سنتی مورد سؤال قرار گرفته اند. تحقیقات نشان داده اند که بین فرآیند تدریس و مراحل یادگیری تفاوت زیادی وجود دارد. اگير 

ی هيا نشيان دانشجو تمرین کافی نداشته باشد، ترس از شکست و اشتباه کردن، مانع از عملکرد درست وی می شود. نتایج بررس

داد تمایل فزاینده ای برای راندن تدریس مهارت های بالینی به سمت خارج از بخش های بستری و بالین بیمار در سراسر جهان 

وجود دارد که شاید بتوان علت آن را دودسته عوامل دانست: دسته اول را باید در پاسخ به پیشرفت هيای آموزشيی روز جسيتجو 

کز در ارزیابی مهارت های محوری دانشجویان می شود بدین جهت دانشجویان نیاز به فرصت های کرد که موجب تشویق به تمر

یادگیری برای تمرین و یادگیری انجام این مهارت ها در محیطی مطمئن و با توانمندی باال دارند. از طرفی عواميل و فشيارهای 

افزایش تعداد دانشجویان و تخصصی شيدن بخيش هيا و  خارجی مانند عدم تحمل در برخورد با دانشجویان و پزشکان مبتدی و

دوره های چرخشی مانند کارآموزی را می توان دسته دوم عوامل به حساب آورد. هم اکنون به خوبی مشخص گردیده که شيکل 

تيراکم  سنتی آموزش بالینی به دالیل متعددی قادر به یاد دهی مؤثر تمامی مهارت های بالینی الزم به دانشيجویان نميی باشيد.

دانشجو کمبود فضا، استرس دانشجو در اولین مواجهات بالینی و رعایت حقوق بیماران از جمله محدودیت های یادگیری بربيالین 

می باشد که ضرورت واحد آموزش مهارت های بالینی را تأکید می کند. نتایج این مطالعات دانشيگاه هيا را بيه جسيتجوی  بیمار

مهارت های بالینی ترغیب نموده تا از این طریق بهره وری آموزشی افزایش یابد. نتیجه پاسخ  روش های نوین و کارآمد آموزش

به این ضرورت ایجاد بخش ها یا مراکزی بود که آموزش مهارت های بالینی عمومی را چه بيه صيورت مهيارت هيای رفتياری 

(Behavioral)  و یا مهارت های ابزاری(Procedural) ها عهده دار باشند. این بخش ها به اسامی  در دانشگاه و دانشکده

آزمایشگاه ها یا مهارت گاههيای  (Clinical Skill Center)های گوناگون معرفی شده اند: مانند مرکز مهارت های بالینی 

جهيت  (Clinical Skill Department)که بخيش مهيارت هيای بيالینی  (Clinical Skill Laboratory)بالینی 
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خش های بالینی و جامعیت آن انتخاب شده است. یکی از تمهیدات مناسب برای تدریس مهارت های بيالینی همخوانی با سایر ب

استفاده از این مراکز است. با این حال هنوز نمی توان نقش جایگاه های بالینی مانند بخش های بستری و درمانگاه سرپایی را در 

 یادگیری و تمرین نادیده گرفت.

غليب افيراد ر جامعيه، ادوره بستری در بیمارستانها، کاهش تخت های بستری و افزایش مراقبت بیمياران دبه واسطه کوتاه شدن 

د. از سوی دیگر، م نمی کننبستری در بیمارستان موقعیت مناسبی را برای یادگیری مهارتهای بالینی پایه دانشجویان پزشکی فراه

ینی موزش مهارتهای بالاکید بر آد توجه قرار گرفتن حقوق بیماران، امروزه تبا توجه به محدودیتهای یادگیری بر بالین بیمار و مور

در پاسيخ  (CSLC) الینیو ارتباطی و ایجاد نگرش در دانشجویان بسیار مورد توجه قرار گرفته است.مرکز یادگیری مهارتهای ب

سيایل کمي  ز انيوا  وکی بيا اسيتفاده ابه تغییرات ایجاد شده در نحوه آموزش، فرصتی را فراهم می آورد تيا دانشيجویان پزشي

هند. در بررسی کيه ده افزایش آموزشی، مدلها و مانکن ها بتوانند مهارتهای بالینی و ارتباطی خود را در محیطی آرام و کنترل شد

ميل ه عبي CLSCبيوط بيه مرکز مهارتهای بالینی در نقاط مختلف دنیا از طریق اینترنت، همراه با مرور مقاالت مر 20بر روی 

ا س دانشجویان رتوانسته است پیوندی بین مطالب تئوری و مهارتهای عملی ایجاد کرده، استر CLSC آمده، مشخص شده که

وزش ماران، بيه آنهيا آميهتر با بیدر برخورد اولیه با بیمار کاهش داده و مهارتهای ارتباطی را در کنار مهارتهای عملی در برخورد ب

موزشی ق با اهداف آانعطاف در برنامه ریزی، صحیح و بدون نقص در برنامه آموزشی و مطابموفق باید قابل  CLSC دهد. ی 

 دانشگاه باشد و برای رسیدن به این منظور، نیازمند به برنامه ریزی و سازماندهی می باشد. 

ل تبيدیل ميی گان مستقدمرکز مهارت های بالینی با توسعه مهارت های یادگیری مستقل و خودآموزی، دانشجویان را به فراگیرن

 فته، سالم و کنترلت نظام یانماید. این مراکز به منظور فراهم کردن محیطی که دانشجویان بتوانند مهارت های بالینی را به صور

ان طراحيی شيده ه دانشجویشده فراگیرند، ایجاد شده اند و از طریق بکارگیری راهبردهای آموزشی مؤثر که براساس نیاز و تجرب

ز ميانکن هيا، ااسيتفاده  می گردد. امکانات این مراکز معموالً شامل فضایی است که دانشجویان در آن ميی تواننيد بيا اند ممکن

ماً دار بسيته یيا مسيتقیستم های ميهمکالسی ها، بیماران واقعی و بیمارنماها توان بالینی خود را ارتقاء دهند. که با استفاده از سی

 اساتید هیأت علمی به دانشجویان بازخورد خواهد داد. توسط بیمارنماهای آموزشی یا توسط 

ان، رسياندن ایت حقوق بیماررع تجربیات چند دهه اخیر ضرورت تأسیس این مراکز را به دالیل زیر اثبات نموده است:        -

 انشجو د سیب روانیآکمترین صدمه به آنها، نیاز به ایجاد فرصت یادگیری استاندارد مهارت های بالینی و احتراز 
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 راه اندازی مرکز مهارت ها در پردیس دانشگاه:

کز مطالعات و توسعه جهت در محل اورژانس دانشگاه با همکاری مر1383اولین مرکز مهارتهای بالینی وابسته به دانشگاه در سال

اه های مختلفيی ژها کارگندازی و با استفاده از موالابالینی راه  -آموزش مهارتهای عملی به دانشجویان پزشکی دوره سمیولوژی

بود .اما موالژهای این  درکلینی  هنری مستقر1389جهت اساتید ،کارمندان درمانی , دانشجویان برگزار نموده است .سپس تاسال

محيل  1389سيال  به سایت پردیس منتقل شد و با تالش و حمایتهای مسئوالن ذیيربط در شيهریور1389مرکز در آذر ماه سال

رورت آماده نمودن محل و خریداری ضواگذار گردید و با توجه به  skill lab مرکز توسعه جهت راه اندازی سلف دانشجویی به 

ردیيد . و فعالیتهيای به صورت رسمی افتتاح گ1390موالژ ها ی مورد نیاز گروههای آموزشی و تکمیل فضای آموزشی در اسفند 

نون اساتید گروه مياژور تا ک 8۴شی توسط اساتید می باشد. از سال عمده این مرکز به صورت برگزاری کارگاه و کالس های آموز

ذکير اسيت درهميین  شيایان  استفاده می نمایند. Skill Labو مینور جهت آموزش دانشجویان بالینی از موالژهای مربوطه در

بخيش داخليی در نوبت جهت دانشجویان بالینی اکسترن و اینتيرن بخيش اطفيال و 3در  1386-87آزمون آسکی در سال  مرکز

Skill Lab ست و از آن سيال جهت اکسترن واینترنهای بخش جراحی این آزمون برگزار گردیده ا1388اجرا ، همچنین درسال

 تاکنون سالیانه بطور روتین آزمون آسکی در حال برگزاری می باشد. 

 راه اندازی مرکز مهارت ها بیمارستان پیمانیه و مطهری : 

خطر آسیب به  ه دور ازیمن و ببالینی و دسترسی آسان دانشجویان بالینی به موالژها و فضای آموزش ابه منظور افزایش آموزش 

مهارت  رار مرکزت استقبیمار و همچنین ایجاد فرصتی جهت آموزش رویه های درمانی توسط اساتید بخش های مختلف و ضرور

ز در تای راه اندازی این مرکحترم آموزشی دانشگاه در راسو معاونت م EDCهای بالینی در بیمارستان اقداماتی توسط مدیریت 

میلیون 90 به ارزش ن مرکزبیمارستان پیمانیه با حمایت های ریاست محترم دانشگاه صورت پذیرفت به طوریکه جهت تجهیز ای

ری خریدا ENT-بیهوشی-داخلی-اطفال-پرستاری-جراحی-تومان موالژ در راستای آموزش پروسیجرهای بخش های زنان

 گردیده است. 

استای وزشی در رانکن های آمدر بیمارستان استاد مطهری نیز مرکز مهارتهای بالینی با خرید موالژ و م1395همچنین در سال 

 آموزش پروسیجرهای بخش زنان،اطفال و بیهوشی افتتاح گردید.
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 رسالت و اهداف :

هيای حفي  مهارت همکاری و آموزش بيین بخشيی ، بيه آميوزش ورسالت ایجاد مرکزی است تا در راستای اهداف دانشگاه و با 

ه بن با انجام پژوهش د . همچنیپزشکی و پرستاری در دانشجویان بپردازد. و از این طریق ، کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقاء ده

ج دهيیم و را تيروی سيتقلدنبال طراحی و ارزیابی استراتژی های جدید آموزش و ارزشیابی هستیم تا با کمي  آنهيا فراگیيری م

 راههای جدیدی در آموزش پزشکی و پرستاری بگشائیم . 

 ف:اهدا

ل و تمرین ش را کنترهدف عمده این مراکز آموزش مهارت های بالینی، شبیه سازی محیط بالینی است به طوری که بتوان آموز

ین مرکز متعهيد ی شوند. اعنوان جایگزین آن نم نمود. بدیهی است که این مراکز تنها مکمل محیط بالینی واقعی بوده و به هیچ

با همکاری و  زی است تااست محیطی ایمن برای تدریس و فراگیری مهارت های بالینی و ارتباطی ایجاد نماید. هدف ایجاد مراک

قبيت از راق کیفیيت مآموزش بین بخشی، به ایجاد و حف  مهارت های پزشکی و پرستاری در دانشجویان پرداخته و از این طریي

ن فراگیيران آا بيا کمي  تبیماران را ارتقاء دهد. همچنین با انجام پژوهش به دنبال طراحی های جدید آموزش و ارزشیابی است 

شيته کيز مخيتص رمستقل را ترویج دهد و راه های جدیدی در آموزش پزشکی و پرستاری بگشاید. باید توجيه داشيت ایين مرا

روان شناسان بيه  ومایشگاهی های گوناگون مانند فیزیوتراپیست ها، ماماها، کارشناسان آز پزشکی نبوده و افراد مختلفی از رشته

راکيز حاضير در ایين م عنوان مدرس در این مراکز حضور می یابند. به همین طریق دانشجویان رشته های مختلف نیز می توانند

 تفا نموده اند.ی مراکز به حضور دانشجویان پزشکی و پرستاری اکخشوند. با وجود این بر

 

 ضرورت تأسیس و راه اندازی 

 ارتقاء سطح آموزش عملی -1

 ضرورت رعایت حقوق بیماران -2

   اهش استرس روانی دانشجویان رشته های علوم پزشکیک-3

   فراهم آوردن فرصت یادگیری و تمرین برای دانشجویان قبل از ورود به محیط بالینی -۴

ان و سایر ی دانشجویی براایجاد بستر مناسب یادگیری و تمرین مهارتهای رفتاری و ابزار برای دستیابی به چنین اهدافی،
 فراگیران قبل از ورود به محیط بالینی ضروری است.
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 توانایی های مربوط به مهارت های بالینی:

 * مهارت های ارتباطی و گرفتن شرح حال

 ه اقدامات عملی * معاینه بالینی، مهارت های بالینی و مهارت های مربوط ب

 * مهارت های تشخیصی و درمانی

 * نگرش حرفه ای و آگاهی از اصول اخالقی ارائه خدمات بهداشتی

 ریوی –*مهارت های مربوط به احیاء پایه و پیشرفته قلبی 

 * مهارت های مربوط به تفکر منطقی، استدالل و حل مشکالت

 ت* مهارت های مربوط به کارگروهی، سازماندهی و مدیری

 * مهارت های مربوط به تکنولوژی اطالعات

 مزایای آموزش مهارتهای بالینی

ش ی  مهارت در ریزی بهتر و دقیقتری ارائه داد. مثالً آموزتوان پیچیدگی یادگیری را کنترل کرد و آن را با برنامهمی  -1
 می دارد.زدهی نسبتاً کبینی است، بابیمارستان که محیطی شلوغ و با حوادث غیر قابل پیش

 یط امن(.کرار در محمی تواند تکرار شود، در صورتیکه در روی بیمار واقعی این امکان وجود ندارد ) ت انجام مهارت -2

 اشتباه در مراکز مهارتها قابل پذیرش است ولی روی بیمار واقعی نه.  -3

سان و پرسنل( زخورد همکاران و ارزشیابی مدرصری، باب -ر ی  مرکز مهارتها بازخورد مستقیم )با استفاده از وسایل سمعید -۴

 باشد.ممکن می

د، رمانگاه کاهش یابدرستان یا ان بیمااگر تعداد بیمار  آموزش در مرکز مهارتها وابسته به بیمار نیست و این درحالی است که  -5

 شود.آموزش مختل می

 اند مطرح و آموزش دادهتووتاه زمانی میکمزمن در یک دوره  مشکالت یک بیمار با یک بیماری

 شود.آموزش مهارتها درمرکز مهارتهای بالینی عامل انگیزشی خوبی است چرا که کسب دانش و

 گیرد.مهارت به صورت توأم صورت می
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 شود.می« های انجام مهارترویه»ها در مرکز مهارتها باعث یادگیری استاندارد آموزش مهارت -6

ان( از مزایای بودن بیمارانشجویان در امر آموزش و فراگیری مهارتها )به دلیل واقعی ناستادان و د کاهش استرس مدرسان، -7

 دیگر این مراکز است.

 ودآموزی و یادگیری فعال صورت گیرد.تواند به صورت خادگیری در این مراکز میی -8

ر در مراکز یادگیری بهتر و کاملتشوند زیرا با ین مراکز باعث کمتر شدن بدبینی نسبت به مراکز آموزشی و درمانی میا -9

 یابد.یمهارتهای بالینی احتمال بروز خطاهای پزشکی از سوی دانشجویان، کارورزان و دستیاران کاهش م

 روند.شمار میبلینی به این ترتیب مراکز آموزش مهارتهای بالینی، پلی بین آموزش در کالسهای درس نظری و محیط با

 

 غز جامعه مدرن، جایگاه کسب تولید و نشر دانش است.دانشگاه به عنوان م خالصه:

 .برای نیل به اهداف، اعضای جامعه دانشگاهی نیاز به مهارت های خاصی دارند        -

 ت.آموزش این مهارت ها از راه سینه به سینه و برنامه ریزی نشده کارآمد نیس        -

در  موفقی ت آنه ا رد آن در س ایر کش ورها نش ان ازسابقه این مراکز در دنیا طوالنی بوده عملک         -

 ارتقاء مهارت های دانشگاهی دانشجویان دارد.
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 استفاده از مهارتهای بالینی: موارد 
 اي باليني به دانشجويان آموزش مهارته-1

 آموزش مهارتهاي ارتباطي -2

 آموزش مداوم پزشكان -3

 تحقيقات آموزشي -4

 خودآموزي -5

 موزشيتوليد مواد كمك آ -6

 برگزاري امتحانات عملي-7
   

–مکان جديد –مهارتهای بالینی در سايت پرديس  فضای مرکز 

 :1391مهرماه
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موالژهای بخش زنان 

: 

 

 موالژهای بخش جراحی :
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 موالژهای بخش مهارتهای پايه :
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 موالژهای بخش بیهوشی
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 کز مهارتهای بالینی در سايت پرديس :مر سالن کنفرانس
 

 

 

 

 

 سايت پرديس :-مرکز مهارتهای بالینی
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 انبار مرکز مهارتهای بالینی:

 

 

 

 

 

 

 

 موالژهای بخش داخلی :
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 فال:اط -موالژهای بخش چشم و گوش

 

 

 

 

 

 : رختکن
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 مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان پیمانیه :
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 :90الی1386اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی در سال 

 رحیم رئوفیجناب آقای دکتر معاون آموزشی  :

 سرکارخانم نجفی پور :  EDCمدیر مرکز 

 همکار در برگزاری کالس های آموزشی  اساتید گروه های آموزشی :

 م عاطفه کرم زادهخانجناب آقای محمد هاشم عبدی ، سرکارمسؤل مرکز مهارت های بالینی :

 

 :1392-1390اعضای کمیته مرکز مهارتهای بالینی در سال 

 سیدامیدرضا ذکاوتای دکترجناب آق-پوراحمدجناب آقای دکتر معاون آموزشی  :

 جناب آقای عباس احمدی وسمه جانی :  EDCمدیر مرکز 

 همکار در برگزاری کالس های آموزشی  اساتید گروه های آموزشی :

 خانم عاطفه کرم زادهسرکارمهارت های بالینی :مسؤل مرکز 
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  1396الی 1393اعضای 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

تگاریانآقای دکتر رس  مدیر مرکز توسعه خانم دکتر مصلی نژاد  مدیر گروه بیهوشی  

 مدیر گروه چشم  آقای دکتر دهقانی  رئیس دانشکده پزشکی خانم دکترصادقیان

 مدیر گروه زنان  خانم  دکتر مقرب  مدیرگروه جراحی آقای دکترسپیدکار

 مدیر گروه اطفال  آقای دکتر مقرب  مدیر گروه داخلی آقای دکتر شجاعی

     ارتهای بالینیمسئول مرکز مه خانم کرم زاده

 

1397-1396اعضای 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 آقای دکتر یزدچی مدیر مرکز توسعه خانم دکتر نجفی پور

 مدیر گروه زنان خانم  دکتر البرزی رئیس دانشکده پزشکی کترحق بینخانم د

 مدیر گروه اطفال آقای دکتر مقرب مدیرگروه جراحی آقای دکترسپیدکار

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

 بالینی



 25         97-96    دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
     

                       

 

 

 
 فعالیت های آموزشی         

 درمرکز مهارتهای بالینی          

           90-1387      
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 تعداد موالژهای بخشهای مختلف مرکز مهارتهای بالینی

 15 زنان وزایمان

 10 جراحی

 9 تزریقات

 10 اطفال ونوزادان

 7 داخلی

 7 احیای قلبی ریوی

 5 ارولوژی

 3 چشم وگوش

 1 قلب وعروق
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 29         97-96    دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
     

                       

 

 

 

 هاي آموزشي فعاليت

 درمركز مهارتهاي باليني

97-1391 
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 : 1396کارگاه های برگزار شده از خرداد الی دی ماه

 تاریخ

زمان 

 عنوان کارگاه گروه هدف )ساعت(

 خرداد

4 

 پزشکی بالینیدانشجویان 

 ان وزنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد ، معاینات زنان،افاسم

 دیالتاسیون و...(

 تیر

4 

 دانشجویان پزشکی بالینی

 ان وزنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد ، معاینات زنان،افاسم

 دیالتاسیون و...(

 مرداد

4 

 دانشجویان پزشکی بالینی

 ان واتومی،مانور لئوپولد ، معاینات زنان،افاسمزنان )زایمان،اپی زی

 دیالتاسیون و...(

 آبان
6 

 ((CPRاحیای قلبی ریوی کلیه رشته ها طبق ثبت نام

 آذر

24 
 ((CPRاحیای قلبی ریوی کلیه رشته ها طبق ثبت نام

-دانشجویان پزشکی  8

 کنترل عالیم حیاتی فیزیوپاتولوژی

 دی

-دانشجویان پزشکی  30

 لوژیفیزیوپاتو

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

 ABGو انتوباسیون، CPRگذاشتن،

 

 « 96مهارتهای بالینی درسالمرکز در  فراگیرانارائه شده جهت های آموزش »

زمان  تاریخ

 )ساعت(

 عنوان کارگاه گروه هدف

لئوپولد، زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور  دانشجویان پزشکی بالینی 4 خرداد

 معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...(

دانشجویان استیودنت، اکسترن و  20

 اینترن

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد،  دانشجویان پزشکی بالینی 4 تیر

 معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...(

اکسترن و دانشجویان استیودنت،  20

 اینترن

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

زنان )زایمان،اپی زیاتومی،مانور لئوپولد،  دانشجویان پزشکی بالینی 4 مرداد

 معاینات زنان،افاسمان و دیالتاسیون و...(

دانشجویان استیودنت، اکسترن و  20

 اینترن

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

 ((CPRاحیای قلبی ریوی ثبت نامکلیه رشته ها طبق  6 آبان

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفتهدانشجویان استیودنت، اکسترن و  20
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 اینترن

کنترل عالیم حیاتی و فشارخون،مدیریت راه  دانشجویان استیودنت 75

 هوایی)انتوباسیون(،

، ABGلوله گذاری بینی معده ای ، فولی، 

(، تهیه IM،ID،IV،SQانواع تزریقات )

 ونه خون وریدی،بخیهنم

 ((CPRاحیای قلبی ریوی کلیه رشته ها طبق ثبت نام 24 آذر

 کنترل عالیم حیاتی یزیوپاتولوژیف-دانشجویان پزشکی  8

دانشجویان استیودنت، اکسترن و  20

 اینترن

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

خونگیری  و IM,ID,SQ,IVتزریقات  یزیوپاتولوژیف-دانشجویان پزشکی  8 دی

و  CPR،سوچر،فولی گذاشتن،NGTوریدی،

 ABGانتوباسیون،

دانشجویان استیودنت، اکسترن و  20

 اینترن

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته

 ((CPRاحیای قلبی ریوی دانشجویان متقاضی تمام رشته ها 10 بهمن 

دانشجویان استیودنت، اکسترن و  20

 اینترن

 شرفتهاحیای قلبی ریوی پایه و پی

 ((CPRاحیای قلبی ریوی دانشجویان متقاضی تمام رشته ها 10 اسفند

دانشجویان استیودنت، اکسترن و  20

 اینترن

 احیای قلبی ریوی پایه و پیشرفته
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 «97مهارتهای بالینی درسالمرکز در  فراگیرانارائه شده جهت های آموزش »

زمان  تاریخ

 )ساعت(

تعداد شرکت  مدرس عنوان کارگاه گروه هدف

 کننده

احیای قلبی ریوی  دانشجویان پزشکی  6 12/07/1397

 اطفال و نوزادان

 30 آقای حق بین

دانشجویان رزیدنت  6 10/07/1397

 اطفال و بیهوشی

احیای قلبی ریوی 

نوزادان و اطفال و 

 بزرگساالن 

 4 اساتید بیهوشی

دانشجویان رزیدنت  6 11/7/1397

 اطفال و بیهوشی

ای قلبی ریوی احی

نوزادان و اطفال و 

 بزرگساالن 

 4 اساتید بیهوشی

احیای قلبی ریوی  دانشجویان پزشکی  6 19/07/1397

 اطفال و نوزادان

 15 دکتر رحمانیان

دانشجویان پزشکی  4 25/07/1397

 بالینی

ECG 34 خانم دکتر دهقانی 

دانشجویان پزشکی  4 26/07/1397

 بالینی

ECG 34 خانم دکتر دهقانی 

بازدید از مرکز  دانشجویان پزشکی  3 20/8/97

 مهارتهای بالینی

کرم -خانم نجفی پور

 زاده

50 

کرم -آقای حق بین تزریقات دانشجویان پرستاری 4 26/8/97

 زاده

30 

پرسنل معاونت  6 27/8/97

 بهداشتی

اساتید گروه  معاینات برست 

 بهداشت

50 

پرسنل معاونت  6 29/8/97

 بهداشتی

اساتید گروه  ت برست معاینا

 بهداشت

50 

دانشجویان و آموزش  6 14/9/97

 مداوم

احیای قلبی ریوی 

نوزادان و اطفال و 

ار با ک-بزرگساالن

 دستگاه شوک

 50 آقای سعادتمند

بازدید از اسکیل لب و   2 20/9/97

 آسکی

رم ک-خانم نجفی پور

 زاده

50 
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اساتید گروه  پاپ اسمیر  گروه بهداشت 6 11/10/97

 هداشتب

40 

اساتید گروه  معاینات پستان معاونت بهداشتی 6 19/10/97

 بهداشت

45 

اساتید گروه  معاینات پستان گروه بهداشت 5 15/10/97

 بهداشت

40 

دانشجویان علوم  6 22/10/97

 آزمایشگاهی

 45 کرم زاده -خراسانی تزریقات

 40 رم زادهک -خراسانی تزریقات دانشجویان پزشکی 5 28/10/97

 40 رم زادهک -خراسانی تزریقات دانشجویان پزشکی 5 25/10/97

 40 رم زادهک -خراسانی تزریقات دانشجویان پزشکی 5 26/10/97

فولی و لوله گذاری  دانشجویان پزشکی 5 29/10/97

–بینی معده ای 

خونگیری و سرم 

 وصل کردن

 40 رم زادهک -خراسانی

ه گذاری فولی و لول دانشجویان پزشکی 5 30/10/97

–بینی معده ای 

خونگیری و سرم 

 وصل کردن

 40 رم زادهک -خراسانی

فولی و لوله گذاری  دانشجویان پزشکی 5 1/11/97

–بینی معده ای 

خونگیری و سرم 

 وصل کردن

 40 رم زادهک -خراسانی

کنترل عالیم حیاتی و  دانشجویان پزشکی 5 2/12/97

 فشارخون

 40 رم زادهک -خراسانی

کنترل عالیم حیاتی و  دانشجویان پزشکی 5 14/12/97

 فشارخون

 40 رم زادهک -خراسانی

کنترل عالیم حیاتی و  دانشجویان پزشکی 5 15/12/97

 فشارخون

 40 رم زادهک -خراسانی
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 موالژهای آموزشی لیست

 (Skill Lab) 

 جهرمدانشگاه علوم پزشکی 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 38         97-96    دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
     

                       

 ی شده درمرکز مهارت های بالینی خريدارآموزشی  و مانکن های موالژلیست 

 تاکنون 1385از سال  دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 تعداد موالژ و مانکن های خریداری شده سال ردیف

1 1385 30 

2 1387 40 

3 1390 25 

4 1394 30 

5 1395 20 

 

 موالژهای بخش مهارتهای احیای قلبی  ريوی: -الف 

 االن بزرگس CPRموالژ نیم تنه  -

 همراه با آالرم  مدل سرو گردن انتوباسیون بزرگساالن -

 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 

- DTRAUMA HEAALS  069AS  

 

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
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 نوزادان :موالژهای بخش اطفال و -پ

-Neonatal Resuscitation Model LM-089 

- 089AK 049BORN BABY (REPLACES AK-RESUSCITATION MODEL OF NEW) 

- V1800 NITA NEWBORN WITH CARRYING CASE 

-AK082 BABY WITH CAUCASIAN FEATURES  

 يي نوزاد مدل راههاي هوا -

-          BABY IV HEAD  

   Baby Stapنوزاد LPمدل آموزشي  -

- Pediatric Lumbar Puncture Simulator Ⅱ 

  تمام تنه نوزاد CPRمدل آموزشي   -

  تمام تنه نوجوان CPRمدل آموزشي   -

  Baby Umbi موزشي كاتتريزاسيون بند ناف مدل آ  -

  باسيون اطفالموالژ سر و گردن انتو  -

  + لوله گذاري HEART SIM همراه بادستگاه ALSكودك  CPRمانكن آموزش  -

- Neonatal Intubations  

- Infant Airway Management  

-AN999PAEDIATRIC INJECTION HEAD SIMULATOR 

- AINER ON STANDCHILD AIRWAY MANAGEMENT TR 

 

 

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
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
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  موالژهای بخش مهارتهای جراحی : -ج

- AN1087 CENTRAL VENOUS CANNULATION SIMULATOR  

- 00280ALT CUTDOWN PAD 

-CRICOTHYROTOMY SIMULATOR 

-1028AN  SUTURE PRACTICE ARM                                     

-1034AN SUTURE PRACTICE LEG                                           

-  CPR And First Aid Manikin  

- Wound Care 

  CHEST DRAIN مدل آموزشي -

- 3770AN E MANIKINCHEST TUB 

- 1800AS TENSION PNEUMOTHORAX MODEL 

- Central Venous Cannulation Simulator  

-CVC Insertion Simulator Ⅱ 

 مدل تنه جهت آموزش پانداژ -

 NG Tubeمدل نیم تنه  -

- 331AR THE HUNGRY MANIKIN -NASOGASTRIC FEEDING  

  مدل آموزش معاینات رکتالی -

-321AR RECTAL EXAMINATION MODEL, WHITE 

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

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

 -815AS BASIC CASUALTY SIMULATION KIT 

-1800AS TENSION PNEUMOTHORAX MODEL 

 موالژهای بخش چشم و گوش: -د    

- EAR Examination Simulator   

-  EYE Examination Simulator  

  - 303AR EYE RETINOPATHY TRAINER, WHITE 

  - 302AR EAR DIAGNOSTIC TRAINER, WHITE 

 - 301AR EAR SYRINGING TRAINER, WHITE 

  والژهای بخش  مهارتهای ارولوژی :م-ه 

 مدل آموزشی سونداژ مردان -

 مدل آموزشی سونداژ زن -

 مدل آموزش معاینات پروستات  -

 الژهای بخش  مهارتهای داخلی :مو-ش
- AN4001 GERI COMPLETE MANIKIN 

  SMART SCOPE   مدل آموزشی سمع قلب و ریه با -

-" Lung Sound Auscultation Trainer "LSAT 

Advance Complete Nursing Anne With Vital Sim - 

  VITAL SIMا قابلیت اتصال به دستگاه بمانکن آموزش پرستاری پیشرفته  -

Spinal Injection Simulator -  

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
http://www.adam-rouilly.co.uk/productdetails.aspx?pid=2772&cid=400
http://www.kyotokagaku.com/products/detail01/m81-s.html
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- AN1027 PERITONEAL DIALYSIS SIMULATOR 

- AN1036 SPINAL INJECTION SIMULATOR 

  مدل آموزش ساکشن گذاری -

-  AN1159 PATIENT EDUCATION TRACHEOSTOMY CARE SET 

 والژهای مهارتهای بالینی پايه: م -و 

- BLOOD PRESSURE SIMULATOR 1095AN 

- 027AK USCULAR INJECTION MODELDORSOGLUTEAL INTRAM 

- 961AN INTRAMUSCULAR INJECTION SIMULATOR 

  IVمدل دست تزریقات  -

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

-074AK MULTIPURPOSE INJECTION TRAINING ARM 

-Gluteal Intramuscular Injection Model LM-027 

- Intramuscular Injection Simulator  

-Arterial Puncture Wrist 

-  AN1008 مدل ساعد جهت تزریقات داخل جلدی 

- MPLIFIER/SPEAKER DELUXE BLOOD PRESSURE SIMULATOR WITH A

SYSTEM 

 

 

 

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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 های بخش زنان و زايمان:موالژ -ز

  FNA مدل آموزش معاینات برست همراه با-

 مدل آموزشی سونداژ زنان -     

 اپیزیاتومی مدل آموزشی  -     

 دل آموزشی نمایش و ایستگاه سر جنین در لگنم -     

  مدل آموزشی نمایش کانال زایمانی زنان -

  طان سینهمدل آموزش سر -

  ( MATERNITY MODEL )مدل آموزش انجام مانور لئوپولد -

Breast Exam Module -   

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

-  Breast Cancer Examination Trainer  

Dilation Effacement Simulator -  

 -BIRTHING STATION SIMULATOR   

LABOR DELIVERY MODULE -   

- GYNECOLOGICAL TRAINING MANIKIN  EVA  

 مدل آموزش معاینات زنان -

 گذاری IUDمدل آموزش  -

 مدل آموزش اندازه گیری افاسمان و دیالتاسیون  -

 مانکن زایمان تمام تنه همراه با ی  جنین و ی  نوزاد جهت احیاء -
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 مدل آموزش پیشرفته اپیزیاتومی -

-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) 
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و موالژهای لیست تجهیزات 

 موجود در
SKILL lab 
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 تعداد SKILL labلیست تجهیزات موجود در  ردیف
 3 ترالی دارو  1

 2 تابوره 2

 4 امرجنسی باکس 3

 2 الکر 4

 36 کمد ویترین دار ) شیشه ای ( 5

 9 برانکارد 6

 1 تخت زایمان  7

 1 کمد چوبی قفسه بندی شده  8

 1 کمد تمام شیشه ای  9

 1 کمد فلزی جهت دارو  10

 3 کمد چوبی طبقه ای دارو  11

 1 زی میز اداری قدیمی فل 12

 16 صندلی کنفرانس ثابت  13

 1 میز کنفرانس  14

 1 تریبون  15

 22 صندلی ثابت  16

 9 صندلی متحرک  17

 1 صندلی اداری متحرک  18

 1 ویدئو پروژکتور  19

 1 پرده ویدئو پروژکتور 21

 3 کیس کامپیوتر  22

 2 مانیتور کامپیوتر  23

 1 اورهد 24

 1 24000پاناسونیک  )اسپیلت ( کوله گازی 25

 10  12000اسپیلت   26

 3 میزاداری چوبی  27

 1 میز اداری همراه با فایل بزرگ  28

 1 دستگاه ساکشن 29

 4 پایه سرم 30

 2 کپسول اکسیژن  31

 4 اتوسکوپ و افتالموسکوپ) با هم هستند (  32

 7 پاراوان  33

 1 جمجمه اسکلتی  34

 2 لگن خاصره اسکلتی  35

 2 مانومتراکسیژن ) اموالی است ؟( 36

 10 الرینگوسکوپ اطفال و بزرگسال  37

 1 میکروسکوپ دو چشمی  38

 1 میکروسکوپ تک چشمی  39
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 تعداد لیست تجهیزات ردیف
 1 دستگاه دی سی شوک زول 40

 RADICAL   1دستگاه پالس اکسیمتررادیکال  41

 1 ( ELECرکوردر)  دستگاه دی سی شوک همراه با مانیتور و 42

 1 (ECG)   دستگاه نوار قلب قدیمی 43

 2 دستگاه فشارسنج دیجیتال مچی  44

 3 دستگاه فشارسنج دیجیتال بازویی 45

 3 دستگاه فشارسنج عقربه ای بزرگسال 46

 5 دستگاه فشارسنج عقربه ای نوزاد و اطفال  47

 5 دستگاه فشارسنج جیوه ای  48

 1 نات سینهمدل آموزشی معای 49

 4 ( 5506گذاری IUDمدل آموزشی ) 50

 S504100 3مدل معاینات زنان  51

 1 مدل اختالالت و معاینات زنان )قدیمی( 52

 LMO43 – AKO43N  2 مانورلئوپولد همراه با جنین  53

 BCTIOO      FNA   1 مدل آموزش معاینات برست همراه با  54

 AN856 2ن مدل کانتریزاسیون ادراری زنا 55

 PP0100U – PPO1900  1مدل اختالالت لگن  56

 OO750 2-325مدل سینه با قراردادن توده های غیرنرمال  57

 1 32500450موالژ آموزشی فیبروم رحمی و معاینات رحمی  58

 S550 1مدل تمام تنه زایمان همراه با جنین و نوزاد جهت احیا  59

 1 60450تی   مدل آموزشی پیشرفته اپی زیاتو 60

 LMO63A  1مدل نیم تنه زایمان همراه با یک جنین  61

 LF01070U 1مدل آموزشی کانال زایمانی   62

 SB29931U   LABOR Deliveryمدل معاینه کانال زایمان  63

Model 

1 

 1 51 -32مدل اپیریاتومی   64

 1 مدل نمایش سر جنین در لگن 65

 LFOIO69U مان و دیالتاسیون مدل آموزش اندازه گیری افاس 66

AN1069 

1 

 1  مدل آموزش اندازه گیری افاسمان و دیالتاسیون  67

 1 سونی کید 68

 1 مدل غریق نجات احیای اطفال  69

 1 تمام تنه اطفال ) احیای پایه (    CPRمدل  70

 AN3609 1مدل انتوباسیون اطفال   71

 1 موالژمگاکد 72

 vital sim 200- 10033  1دستگاه  73

 AN3958  1بزرگسال همراه با کنسول باکس    CPRنیم تنه  74
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 Heart sim , Reporterبزرگسال همراه با   CPRنیم تنه  75

،320025 

1 

 1 250000مدل انتوباسیون الردال  76

 Aso69 (AN3699U) 1 بزرگسال مدل انتوباسیون  77

 تعداد لیست تجهیزات ردیف

 1 دار انتوباسیون   مدل سر جراحت 78

 AN3667  1مدل سر انتوباسیون   بزرگسال  79

 PP02801U 1پایه نوجوان  CPRنیم تنه   80

 AMBU5  1مدل انتوباسیون با آالرم   81

 AN855  2مدل آموزش کاتتریزاسیون مردان   82

 M85  2مدل ساکشن گذاری   83

 AN1087  1 ) کنتروریدمرکزی (    CVC مدل  84

 anll42,m81-s ,SMARTمدل سمع صدای قلب و ریه همراه با   85

Scope 

1 

 ANLO63  3مدل بانداژ باال تنه  86

 ANLO64  1مدل بانداژ پایین تنه   87

 AN4001 1مدل تمام تنه مراقبت پرستاری   88

 AN1036 2مدل تزریقات نخاعی   89

 AN1027 1مدل نمایش دیالیز صفاقی   90

 AR302 3 ینه گوش مدل معا 91

 AR301 1مدل شستشوی گوش   92

 AR303 2مدل تشخیص رتینوپاتی چشمی   93

 AS1200 1پایه اطفال    CPRموالژ  94

 AN999U 2مدل  تزریقات سر نوزادی   95

 M82 1مدل سیموالتور معاینات چشم   96

 M88 1مدل سیمالتور معاینات گوش   97

 1 ون  ) تمام تنه ( اطفال انتوباسی ALS مدل  98

 M43D  1 مدل تزریقات نخاعی اطفال  99

 1  25000501مدل بند ناف نوزاد  100

 1  37534001نوزاد  LP مدل  101

 PPO2951U  1 پایه اطفال تمام تنه   CPR مدل  102

 baby model  Resuscl  1مدل احیای پایه نوزاد     103

 1 مدل انتوباسیون نوزاد ) سر (  104

 1 ) تولید داخل (   IVد ست تزریقات  105

 IV    (LMO28 ) 1د ست تزریقات  106

 IM  (LMO27   ) 2مدل تزریقات   107

 IM  AN961    1مدل تزریقات  108

 M99 1مدل خونگیری شریانی با پمپ برقی   109

 AN995U 2مدل خونگیری شریانی  110
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 AN1095  1مدل آموزش فشار خون   111

 IV , IM   (lM074  ) 2مدل تزریقات   112

 ID  AN1008   1مدل تزریقات   113

 Chest drain APCD100  1مدل  114

 AN1028  3مدل دست سوچر   115

 AN1034 3مدل پای سوچر   116
 

 تعداد لیست تجهیزات ردیف
 AR331 1مدل لوله گذاری بینی معده ای اطفال   117

 1 بینی معده ای بزرگسال وانتوباسیونمدل لوله گذاری  118

 1 مدل تمام نمایش تروما و آموزش کمکهای اولیه  119

 AR321  2مدل معاینات رکتوم   120

 LF0090IU  4مدل معاینات پروستات   121

 1 0041پد سوچر     122

 V 100 1پد سوچر     123

 causualty  simulation kits  AS816  1کیت تروما     124

 1  00550-325ست کامل مراقبت از زخم و آموزش سوچر   125

 H-I  3اصفهان   IVدست تزریقات  126

 3 پدرگ گیری  127

 6 پد بخیه زدن  128

 3 مدل دست بخیه  129
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 بیمارستان پیمانیه : لیست تجهیزات

 تعداد لیست تجهیزات ردیف
 LF03770U 1مانکن چست تیوپ گذاری  138

 CPR (Crisis   turso  )LFO3960U 1   مانکن 139

 ID   Lf01008u 1مدل دست تزریقات  140

 LFOIO82U  1مانکن کریکوتیروتومی     141

 ALT60120  1مانکن معاینات رکتوم     142

     - CVC   LF01087U  مانکن تزریقات وریدی مرکزی 143

ANIO87 

1 

 CDTIOO 1مدل چست تیوب گذاری     144

 LF01121U -  LF01126U 1 مدل دست تزریقات وریدی     145

 M43B 1) نیم تنه (     LPمدل  146

 1 مدل مدل کت داون  147

 AV1800 1مدل تزریقات کامل نوزاد   148

 IM  1مدل نیم تنه تزریقات 149

 1 الردال  مدل انتوباسیون  150

 LM039 1مانکن احیای نوزاد    151

 AN1168 1 ومی بزرگسال مدل تراکتوست 152

 AN1167 1مدل تراکئوستومی نوزاد    153

 AR331 1 گذاری     NGTمدل  154

 M93UB 1) کاتتر وریدگذاری (    CVCمدل  155

 

 96-1395-لیست موالژهای خریداری شده در مرکز مهارتهای بالینی بیمارستان مطهری
 

 تعداد عنوان ردیف

 عدد QCPR 1نیم تنه احیا  مانکن   .1

2.  SKILL GUID 2عدد 

همراه با دستگاه  ALSنوزاد CPRآموزش  مانکن .3
HEART SIM 

 عدد 1

یت ابلقلوله گذاری بزرگسال همراه با اسپاسم حنجره و  مدل  .4
 ساکشن

 عدد 1

 عدد 1 مدل نیم تنه مقدماتی احیا )سفید پوست(  .5
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 عدد 1 (QCPRاحیای کودک با دستگاه ) مانکن  .6

 عدد 1 مانکن مانور لئوپولد  .7

 عدد 1 زنانمعاینات  مدل آموزش  .8

 عدد 1 ایستگاه سرجنین در لگن مدلنمایش  .9

 عدد 1 کودک LPمانکن  .10

 CPR مانکن تمام تنه زایمان با جنین و نوزاد با قابلیت  .11
 همراه با دستگاه سیانوزه

 عدد 1

 عدد2 تاسیونمدل آموزش اندازه گیری افاسمان و دیال  .12

 عدد 1 معاینات زنان مدل آموزش  .13

 عدد 1 معاینات زنان مدل آموزشی .14

 عدد1 مدل نمایش ایستگاه سرجنین در لگن .15

 عدد 1 قسمتی3مدل لگن زنانه با نمایش لیگامنت  .16

 عدد 1 کودک LPمانکن .17
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ینی در فرم نیازسنجی برگزاری کارگاه های مرکز مهارتهای بال

 : 97سال
دانشجویان گرامی خواهشمنداست به تریب کارگاه های مورد نیاز خود را درلیست زیر مشخص 

 فرمائید.
 

 رکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكیم -دانشگاه علوم پزشكی جهرم

 1397پژوهشی  ترم مهر  –کارگاههای  آموزشی 
 

 

 گروه هدف:

 وژیو فیزیوپاتول 5دانشجویان علوم پایه ترم  

 

 مكان برگزاری: 

سالن کنفرانس مرکز 

 مهارتهای بالینی

 

 اساتید کارگاه:

 اعضای هیئت علمی دانشگاه 

 نظر سنجی

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد عناوین کارگاه 

 کارگاه آشنایی با مباحث علوم پایه 

 

     

 به  4-1ارائه خالصه دروس ترم های

 تفکیک 

 

     

 هش در آموزشمعرفی موضوعات پژو      

 معرفی سایت های پژوهش در آموزش      

 کارگاه تست زنی سواالت علوم پایه      

 روش تحقیق      

 پروپوزال نویسی      

 مقاله نویسی      

 اخالق حرفه ای      

 کنترل فشارخون و اندازه گیریBP      

 احیای قلبی ریوی پایه      

 بخیه      

 تزریقات      

 انسمانپ      

 خونگیری      

 سایر عناوین پیشنهادی :
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 نتایج آنالیز فرم های نیازسنجی از دانشجویان پزشكی درس آداب پزشكی )مواجهه

 :98-97زودرس( از کارگاه های مورد نیاز درسال
 رکز مطالعات و توسعه آموزش پزشكیم -دانشگاه علوم پزشكی جهرم

 1397مهر پژوهشی  ترم  –کارگاههای  آموزشی 
 

 

 گروه هدف:

و  5دانشجویان علوم پایه ترم  

 فیزیوپاتولوژی

 

 مكان برگزاری: 

سالن کنفرانس مرکز 

 مهارتهای بالینی

 

 اساتید کارگاه:

 اعضای هیئت علمی دانشگاه 

 نظر سنجی

 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد عناوین کارگاه 

 کارگاه آشنایی با مباحث علوم پایه 

 

25.8% 19.4% 25.8% 22.6% 6.5% 

 4-1ارائه خالصه دروس ترم های 

 به تفکیک 

 

43.3% 30.0% 13.3% 6.7% 6.7% 

  معرفی موضوعات پژوهش در

 آموزش

13.3% 36.7% 26.7% 10.0% 13.3% 

  معرفی سایت های پژوهش در

 آموزش

22.6% 29.0% 19.4% 16.1% 12.9% 

  کارگاه تست زنی سواالت علوم

 پایه

29.0% 35.5% 19.4% 3.2% 12.9% 

 9.7 %12.9 %29.0 %16.1 %32.3 روش تحقیق% 

 9.7 %9.7 %29.0 %29.0 %22.6 پروپوزال نویسی% 

 10.0 %6.7 %23.3 %33.3 %26.7 مقاله نویسی% 

 10.3 %6.9 %24.1 %13.8 %44.8 اخالق حرفه ای% 

 کنترل فشارخون و اندازه گیریBP 73.3% 13.3% 6.7% 6.7% 0 

 3.3 %6.7 %3.3 %16.7 %70.0 وی پایهاحیای قلبی ری% 

 3.3 0 %3.3 %13.3 %80.0 بخیه% 

 3.2 0 %3.2 %16.1 %77.4 تزریقات% 

 3.3 0 %10.0 %13.3 %73.3 پانسمان% 

 3.3 %3.3 %3.3 %13.3 %76.7 خونگیری% 
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در  استاندارد نیازهای دانشگاه جهت تکمیل مرکز مهارتهای بالینی***

 ی استانداردراستای برگزاری آزمون آسک

تجهیزات مورد نیاز جهت اسکیل لب سايت پرديس،بیمارستان پیمانیه و  حداقللیست 

مطهری جهت برگزاری کالس و کارگاه و آزمون های آسکی  طبق استانداردهای ارسالی از 

 وزارت بهداشت:

 و تجهیزات غیرمصرفی و امکانات ردیف

 بالینی مهارتهای مصرفی آزمایشگاه

 میزان

 ضرورت

  نیاز مورد تعداد اقلحد

 دستگاه 1 بسیار مفید دستگاه الکتروشوک 1

 دستگاه1 مفید  دستگاه کوتر 2

 عدد 8 بسیار ضروری برانکارد 3

 عدد 1 مفید چراغ سیالیتیک سیار 4

 دستگاه1 مفید  دستگاه ساکشن 5

 دستگاه1 مفید دستگاه اولتراسوند درمانی 6

 دستگاه1 مفید رتینوسکوپ 7

 عدد1 مفید تیزبینی و صفحه ساعت اشل 8

 ست1 مفید جعبه عینک  9

 عدد 5 بسیارضروری افتالموسکوپ 10

 عدد5 بسیارضروری اتوسکوپ 11

 دستگاه1 ضروری ویدئو اتوسکوپ و افتالموسکوپ 12

 عدد20 بسیارضروری گوشی معاینه 13

 عدد10 بسیارضروری اسپکولوم زنان 14

 عدد10 یبسیارضرور اسپکولوم بینی 15

 عدد5 بسیارضروری اسپکولوم چشم 16

 دستگاه2 بسیارمفید ترازو و قدسنج بزرگسال  17

 دستگاه2 بسیارمفید ترازو و قدسنج کودکان 18

 عدد10 ضروری ترالی 19

 دستگاه10 بسیارضروری فشارسنج جیوه ای و عقربه ای 20

 عدد50 بسیارضروری ترمومتر دهانی و مقعدی 21

 عدد10 بسیارضروری هچراغ قو 22

 عدد20 بسیارضروری تورنیکه 23

 عدد10 بسیارضروری چکش رفلکس مثلثی و سوزنی 24

 عدد5 بسیارضروری دیش استیل 25



 55         97-96    دانشگاهمرکز مهارتهای بالینی 
     

                       

 ست1 ضروری ست احیا با جعبه آلومینیومی 26

 عدد10 بسیارضروری فورسپس 27

 عدد10 بسیارضروری قیچی 28

 دستگاه5 ضروریبسیار الرنگوسکوپ بزرگسال و کودکان  29

 عدد5 بسیار مفید لوله آزمایش 30

 عدد10 بسیارمفید  آتل 31

 عدد5 بسیارضروری گاید 32

 عدد5 بسیارضروری ماسک احیا)کودکان و بزرگساالن( 33

 عدد20 بسیارضروری اسکالپ 34

 عدد 6  ضروری بسیار آینه پیشانی 35

 عدد 6  ضروری بسیار دیاپازون 36

 عدد 6  ضروری بسیار سیونگاید انتوبا 37

 عدد 6  ضروری بسیار ماسک احیا)بزرگسال و اطفال( 38

 عدد 6  ضروری بسیار الرینجیال ماسک 39

 عدد5  ضروری بسیار آمبوبگ 40

 عدد 15  ضروری بسیار سوزنگیر 41

 عدد 15  ضروری بسیار کلمپ 42

 عدد 15  ضروری بسیار پنس 43

 عدد 6  ضروری بسیار گان و شان 44

 عدد 6  ضروری بسیار پایه سرم 45

 عدد هرکدام (100به مقدار الزم)  ضروری بسیار LP،TB ،2،5،10سرنگ  46

 عدد(50به مقدار الزم)انواع مخنلف هرکدام  ضروری بسیار سرم 47

 عدد هرکدام (100به مقدار الزم)  ضروری بسیار ، فولیETTکاتتر 48

 عدد200  ضروری بسیار ویال 49

 عدد200  ضروری بسیار آب مقطر 50

 عدد200  ضروری بسیار پدالکل 51

 بسته15  ضروری بسیار پنبه 52

 عدد هرکدام (20به مقدار الزم)  ضروری بسیار بتادین 53

 هرکدام (10به مقدار الزم)  ضروری بسیار اسپری و پماد لیدوکائین 54

 عدد هرکدام (100به مقدار الزم)  ضروری بسیار چسب ضد حساسیت 55

 عدد هرکدام (30به مقدار الزم)  ضروری بسیار (بیستوری تیغ و دسته) نایف 56

 عدد هرکدام (100به مقدار الزم)  ضروری بسیار کیسه ادرار 57

58 NGT عدد هرکدام از هرشماره (100به مقدار الزم)  ضروری بسیار 

 عدد(30به مقدار الزم)  ضروری بسیار الکل 59
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 بسته(30به مقدار الزم)  ضروری بسیار 2-1-0-1.0-2.0بخیه سایز نخ 60

 عدد(100به مقدار الزم)  ضروری بسیار التکس یکبار مصرف–دستکش استریل  61

 عدد(100به مقدار الزم)  ضروری بسیار گاز استریل و غیر استریل 62

 بسته(10به مقدار الزم )  ضروری بسیار تانگ بلید 63

64 IUD عدد(10به مقدار الزم)  ضروری بسیار 

 عدد(100به مقدار الزم)  ضروری بسیار الم پاپ اسمیر 65

 عدد(100به مقدار الزم)  ضروری بسیار اسپچوالی پاپ اسمیرگیری 66

 عدد50 ضروری بسیار کاتتر مخصوص کت داون 67

 عدد20 ضروری بسیار CV Lineست  68

 عدد20 ضروری بسیار 5و 11تیغه چاقوی  69

 عدد20 ضروری بسیار قیچی 70

 عدد10 ضروری بسیار گیر زنموسکیتو سو 71

 عدد10 بسیارضروری ملحفه 72

 عدد1 بسیارضروری یخچال  73

 عدد1 بسیارضروری روشویی 74

 عدد2 بسیارضروری چارپایه احیا 75

 عدد150از هرکدام بسیارضروری آنژیوکت شماره های مختلف 76

 عدد150از هرکدام بسیار ضروری سی سی1،2،3آمپول های 77

 عدد1 بسیار ضروری پرینتر 78

 عدد1 بسیار ضروری دوربین عکاسی 79

 عدد1 بسیار ضروری دوربین فیلمبرداری 80
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موالژهای مورد نیاز جهت اسکیل لب دانشگاه جهت  حداقل لیست***

الی از برگزاری کالس و کارگاه و آزمون های آسکی  طبق استانداردهای ارس

 وزارت بهداشت:

 CPRهای  مانکن  -بالینی مهارتهای )آزمایشگاه( مرکز تجهیزات و امکانات -

 امکانات ردیف

 CPRهای  مانکن و

 مورد تعداد حداقل ضرورت میزان

 برای پذیرش نیاز

 تا وآموزش

 دانشجو50هر

 عدد1 بسیار ضروری کودکان ALSمدل  1

 عدد1 بسیار ضروری کودکان BLSمدل  2

3 PDA STAT BABY عدد1 بسیار ضروری 

4 Infant Crisis ECG Manikin عدد1 بسیارمفید 

5 Smart STAT Simulator عدد1 بسیارمفید 

 زنان های مدل - بالینی مهارتهای )آزمایشگاه( مرکز تجهیزات و امکانات  -

 نیاز مورد تعداد حداقل ضرورت میزان زنان های مدل و امکانات ردیف

 وآموزش رشبرای پذی

 دانشجو50هر تا

 عدد1 بسیارضروری مدل چرخش سر جنین در لگن 1

 عدد1 بسیارضروری مدل لیگامنت دار زنان 2

 عدد3 بسیارضروری مدل معاینات ژنیکولوژی 3

 عدد1 بسیارضروری مدل سنین بارداری 4

 عدد1 بسیارضروری موالژ لکن زایمان 5

نیم تنه شفاف معاینات زنان  6

 ()کورتاژ

 عدد1 ضروری

 عدد1 ضروری مدل زن حامله با جنین 7

 عدد1 ضروری مدل رحم مولتی پار 8

 عدد1 ضروری مدل معاینه سرویکس گراویدا 9

 عدد1 ضروری مدا نیم تنه سپتیورا 10
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 فیزیکی معاینه های مانکن - بالینی مهارتهای )آزمایشگاه( مرکز تجهیزات و امکانات -

 معاینه های کنمان امکانات و ردیف

 فیزیکی

 نیاز مورد تعداد حداقل ضرورت میزان

 وآموزش برای پذیرش

 دانشجو50هر تا

 عدد1 بسیارضروری موالژ سمع قلب و ریه 1

 عدد1 ضروری موالژ معاینه پستان 2

 عدد1 بسیارضروری موالژ معاینه تنه پرستاری اطفال 3

موالژ تمام تنه نوزاد با کنترل  4

 عالئم حیاتی

 عدد1 وریضر

 عدد1 بسیارضروری موالژ پرستاری پیشرفته  5

 سایر مدل ها – بالینی مهارتهای )آزمایشگاه( مرکز تجهیزات و امکانات

 معاینه های مانکن امکانات و ردیف

 فیزیکی

 نیاز مورد تعداد حداقل ضرورت میزان

 وآموزش برای پذیرش

 دانشجو50هر تا

 دعد2 بسیارضروری موالژ کت داون پا 1

 عدد2 بسیارضروری موالژ اپیدورال 2

 عدد1 بسیارضروری مدل زانو مخصوص آسپیراسیون 3

 عدد1 بسیارضروری مدل تزریق مفصلی آرنج  4

 عدد1 روریبسیارض مدل تزریق مفصلی دست و مچ 5

 عدد1 بسیارضروری مدل تزریق مفصلی شانه 

 عدد1 بسیارضروری مدل آموزش کنترل خونریزی بینی 

 

 

 

 

 
 

http://skilllab.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/skilllab/molazh/4.pdf
http://skilllab.sums.ac.ir/icarusplus/export/sites/s/vice_chancellor/education/clinical-skilllab/upload/pr1..pdf

