
 

 

در هنگام توسط مربیان و دانشجویان موارد ذیل  رعایت ارتقاء کیفیت آموزش و استفاده بهینه از امکانات آموزشی راستایدر 

 ضروری می باشد.استفاده از مانکن ها

جابجا کردن هنگام به دلیل حساس بودن مانکن ها و وسایل پراتیک، از دست کاری آنها خودداری نمایید. در 

 قت الزم را به عمل آورید تا از افتادن و صدمه به وسایل جلوگیری گردد. دها مانکن

ها و پروسیجرهای پرستاری و مامایی بعد از آموزش مربی و آشنایی با تکنیک های صحیح اجرا شود تا به مانکن

 ضمائم آنها آسیبی نرسد.

 کشیدگی پیدا نکند. ها که با سیم به نمایشگر ارتباط دارداتصاالت مانکن               

 ها اکیداً خودداری نمایید. روی مانکن بتادین، الکل صنعتی و ...به کار بردن مواد ضد عفونی کننده رنگی مثل  از 

 می شود( مانکن بافت باعث تخریب مواد شیمیایی )

 خودداری نمایید.دا اکیروی مانکن ها بر  خطوط راهنما با خودکار یا هر وسیله دیگرکشیدن  از                

خودداری  اکیدا ها محل های تزریق مانکن در هاها و آنتی بیوتیکتزریق مایعات و داروهای رنگی مثل ویتامیناز  

 نمایید. 

 خارج نگردد. های بالینیمرکز مهارتاز  بدون هماهنگیها مانکن وجهبه هیچ 

 ودداری شود.ها خاز چسباندن چسب یا هر جسم چسب ناک روی مانکن  

روده  به مثانه و  به معده، بعد انتقال مایع  می باشند انما اژوسوند ،قابلیت شستشوی معدهدارای  کههایی مانکن  

 طور کامل تخلیه گردد.

 ها با یکدیگر تعویض نشود.اجزاء جدا شدنی مانکن                

هر چه سریعتر  اعالم گردد تا در جهت تعمیر  مرکزسئول به م توسط مربی مربوطهها مراتب در صورت خرابی مانکن 

 آن اقدام شود.

 .لباس و تخت مانکن ها بعد از اتمام کار مرتب شود              

 

 

 های بالینیمرکز مهارتهای استفاده از مانکن مقررات

 مسئول مرکز مهارتهای بالینی



  

 

 

در زمان حضور در این ای تجسمی از محیط بیمارستان است. لذا رعایت قوانین حرفه ،مرکز مهارت های بالینی -1

 الزامی است.کالس 

 نصب می شود.گروه در تابلوی اعالنات  بالینیهای  کالس و ساعات تمرین مهارت برنامه -2

غیبت غیر موجه منجر به حذف درس خواهد حضور دانشجویان در کلیه کالسها و ساعات تدریس ضروری است.  -3

 شد.
 .ضروری است در این محیط شده ریفتع لباس فرماستفاده از  -4
با دقت به  ندموظف یانمی شود. دانشجواجرا توسط استاد بر روی ماکت  پروسیجر مربوط، در کالس های عملی -5

در نظر گرفته شده که دانشجو با  پروسیجرهاساعاتی نیز برای تمرین  ؛دنمراحل و چگونگی انجام تکنیک توجه کن

 .خواهد کردهای آموخته شده را تمرین تحضور استاد مهار

 ضروری است. مرکز مهارت های بالینیکالس عملی رعایت ادب، صبر و دقت در  -6

 در حفظ وسایل و تمیز نگه داشتن آنها کوشا باشید.  -7
موظف به جمع آوری وسایل و مرتب کردن  براساس برنامه ریزیها دانشجویان پس از تدریس یا تمرین مهارت -8

 است.هستند. برای هر وسیله جای بخصوصی در نظر گرفته شده  مرکز مهارت های بالینی

ز و برنده )سوزن و تی گام تمرین و استفاده از وسایل تیز و برنده رعایت نکات ایمنی ضروری است. وسایلدر هن -9

 .ریخته شود Safty Box...( حتما پس از اتمام کار در 

 ممنوع است. مرکز مهارت های بالینیزمان حضور در داشتن زیور آالت و ناخن بلند در  -10

در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد  ،نفرمایید به هیچ وجه از تلفن همراه در کالس های عملی استفاده -11

 خواهد شد.

 ، می توانید مطالب مهم را یادداشت کنید.ممنوع استهرگونه فیلمبرداری در کالس عملی  -12

با توجه به اهداف،  های آموزش داده شدهتکنیکاز انفرادی و  صورتبه  مهارت های بالینیامتحان عملی  -13

 سایل مورد نیاز، روش و اجرا و توجهات خاص آن انجام می شود.و

 پاک کن، ساعت ثانیه شمار و قیچی ضروری است. داشتن خودکار، مداد، -14

 ، تمرین کافی برای هر تکنیک داشته باشید. بالینیتوجه کنید قبل از امتحان عملی مهارتهای   -15

 

 های بالینیمرکز مهارت مقررات

 ز مهارتهای بالینیمسئول مرک


