Clinical skills learning center
مرکز آموزش مهارت های بالینی

در باره مرکز:
اين مرکز يکي از واحدهاي حوزه معاونت آموزشي دانشکده پرستاري و مامايي مي باشد.
مقدمه
يکي از ويژگيهاي آموزش علوم پزشکي لزوم آموزش تعداد زيادي از مهارتهاي عملي و ارتباطي در کنار حیطههاي دانشي و نظري
مي باشد ،اين خصوصیت آموزش پزشکي باعث شده تا از ديرباز دانشجويان علوم پزشکي پا به پاي استادان خود در آزمايشگاهها،
بیمارستانها و بر بالین بیمار به مشاهده و تمرين مهارتهاي عملي ،تجربه مهارتهاي ارتباطي با همکاران و بیماران ،و کسب نگرشهاي
الزم بپردازند.
پژوهشها نشان دادهاند که دانشجويان در برخوردهاي اولیه خود با بیماران اضطراب دارندو اين اضطراب اغلب مربوط به انجام
مهارتهاي عملي است.اگر دانشجو تمرين کافي نداشته باشد ترس از شکست و اشتباه کردن مانع عملکرد درست وي ميشود .با روش
صحیحآموزش مهارتها ميتوان بهرهوري آموزشي را افزايش داد.

رسالت مرکز:
مرکز مهارتهاي بالیني محیطي براي آموزش مهارتهاي بالیني به صورت عملي است که با فراهم آوردن وسايل آموزشي،
مدلها و وسايل سمعي ،بصري و رايانهآي فرصتي ايجاد ميکند تا دانشجويان در محیطي آرام ،کنترل و هدايت شده مهارتهاي تکنیکي
و ارتباطي را قبل از ورود به عرصهي بالیني فراگیرند .همچنین با انجام پژوهش به دنبال طراحي و ارزيابي استراتژيهاي جديد آموزش و
ارزشیابي هستیم تا با کمک آنها فراگیري مستقل را ترويج دهیم و راههاي جديدي در آموزش بگشائیم.

اهداف این مرکز
*هدف اصلي مرکز شبیه سازي يک محیط بالیني است.
* کاهش فاصله بین تئوري و بالین.
* ارتقاء مهارتهاي بالیني و ارتباطي دانشجو در محیط آرام و کنترل شده.
* ارتقاء مهارتهاي تفکر انتقادي و کار گروهي.
* ايجاد فرصت هايي براي يادگیري مستقل و مداوم.
* کاهش استرس دانشجو در يادگیري مهارتها.
* افزايش انگیزه در دانشجويان.
* ارتقاء شیوه هاي ارزشیابي.
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شیوه آموزش در مرکز:

اساس نحوهي آموزش در  skill labتشکیل گروههاي کوچک (دانشجو محوري) آموزش فعال و آموزش براساس طرح درس

ميباشد .آموزش در اين مرکز تحت نظارت استاد و يا به صورت خودآموزي خواهد بود .وقت دانشجويان نبايد صرف انجام يا شنیدن
سخنراني گردد ،بلکه فرصتها بايد صرف تمرين مهارتهاي عملي گردد و استفاده از فناوري ارتباطات و کامپیوتر به صورت فزاينده
اهمیت خود را در يادگیري دانش و مهارتها نشان ميدهد

فعالیتهای ارائه شده در این مرکز
●مهارتهاي عملي پرستاري
● اصول و فنون مامايي

● کمکهاي اولیه دانشجويان بهداشت
●فوريتها پرستاري

●مهارت هاي بررسي وضعیت سالمت
● تمرين مهارتهاي بالیني

● ارزشیابي دانشجويان در اجراي مهارتهاي بالیني بصورت OSCE

● برگزاري کارگاههاي آموزشي کمک هاي اولیه و تزريقات براي دانشجويان رشته هاي علوم انساني و مهندسي
پزشکي و رشته هاي علوم دارويي.....
امکانات آموزشی این مرکز
اين مرکز جهت آموزش مهارتهاي پرستاري،مامايي تجهیز شده است و مجهز به ماکت هاي لوله

گذاري c.p.R،فشارسنج ها،ماکت تزريق،لوله گذاري،سونداژ و سیمیالرتورهاي آموزشي پیشرفته جهت معاينات
فیزيکي،قلب،ريه،شکم و ......ميباشد.
موالژ هاي واحد مامايي شامل:مدل تمام تنه زايمان با يک جنین و نوزاد جهت احیاء ،مانکن تمام تنه (کنترل بارداري
و زايمان) ،مدل آموزش انجام اپیزيوتومي  ،مدل آموزش اندازه گیري افاسمان و ديالتاسیون ،مدل آموزش بارداري

(مانور لئوپولد) ،ست تمرين مامايي ،مدل آموزش  IUDگذاري  ،مدل معاينات ژنیکولوژي ،مدل لمس رحم حامله
در معاينه دو دستي ،ماکت احیاء قلبي -ريوي نوزاد ،ماکت لوله گذاري نوزاد...................

قوانین و مقررات :
قوانیني که دانشجويان محترم براي حضور در کالس  SKILL LABالزاماً بايد رعايت کنند تا اجازه حضور و
استفاده از ساعات درسي و تمرين را داشته باشند ،در غیر اينصورت اجازه حضور در کالس درس يا تمرين را ندارند:
● رعايت يونیفرم کامل دانشجويان پرستاري  :روپوش سفید ،شلوار سرمه اي ساده ،مقنعه سرمه اي  ،کفش طبي،
اتیکت مشخصات ،دفترچه يادداشت ،خودکار چهار رنگ ،مداد ،پاک کن ،قیچي پانسمان
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●دانشجويان مامايي :روپوش سفید ،شلوار مشکي ساده ،مقنعه مشکي ،کفش طبي ،اتیکت مشخصات ،دفترچه
يادداشت ،خودکار چهار رنگ ،مداد ،پاک کن ،قیچي پانسمان)
● دانشجو موظف است زيورآالت ،آرايش ،ناخن بلند ،الک ناخن و  ....نداشته باشد.
●جويدن آدامس و استفاده از خوردني و آشامیدني در محیط  Skill Labممنوع است.
●موبايل در کالس پراتیک و ساعات تمرين خاموش باشد.
● دانشجويان موظفند  5دقیقه قبل از شروع کالس با يونیفرم کامل در Skill Labحضور داشته و لوازم مربوط به
تمرين را آماده کرده و بعد از پايان تمرين شخصا در محل مربوطه قرار دهد.
●رعايت نظم و ترتیب لوازم و محیط  Skill Labبر عهده دانشجو است.
●رعايت شئونات اسالمي و موازين اخالقي در محیط مهارتهاي بالیني اجباري مي باشد.
● دانشجوي خاطي اجازه حضور در کالس را نخواهد داشت و بعنوان غیبت غیر موجه شمرده خواهد شد.
●نمره قبولي در دروس بالیني حداقل  21مي باشد.
مقرارت مربوط به امتحان عملی:
● امتحان عملي آزمايشگاه به صورت osceبرگزار ميگردد.
●الزم است دانشجو نیم ساعت قبل از زمان تعیین شده براي امتحان در محل امتحان حضور يابد .
● هر يک از دورس نظري و عملي نمره مستقل دارند براي دروس نظري -عملي معدل دو قسمت با توجه به ضرايب
آن مشخص مي شود .اگر معدل دو قسمت به  ۰۱نرسد يا يکي از آنها از  ۸کمتر باشد هرچند معدل به  ۰۱رسیده
باشد هر دو قسمت بايد مجدداً تکرار شوند.
مقررات مربوط به استفاده از وسایل و مانکن ها
● روش صحیح انجام کار بر روي مانکن يا ماکت را به روش صحیح توسط استاد مربوطه آموزش ببینید و بعد آن را
بر روي مانکن انجام دهید تا به وسايل آسیبي نرسد
●در حفظ وسايل و تمیز نگهداشتن آنها کوشا باشید .در صورت تخريب وسايل دانشجو ملزم به تهیه آن خواهد بود.
● به دلیل گران و حساس بودن مانکن ها و وسايل اتاق تمرين ،از دستکاري آنها خوداري نمائید .در صورت
جابجا کردن مانکن ها دقت الزم را به عمل آوريد تا از افتادن و صدمه به وسايل جلوگیري گردد .در صورت آسیب
به مانکن ها با دانشجوي خاطي برخورد خواهد شد.
● پس از تدريس يا تمرين مهارت ها دانشجويان به صورت نوبتي موظف به جمع آوري وسايل و مرتبکردن اتاق
تمرين هستند .براي هر وسیله جاي به خصوصي در نظر گرفته شده که با اتیکت مشخص شده است.
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● از انداختن اشیاي تیز و برنده در داخل سطل ها خوداري نمائید .جهت انداختن اين وسايل از وسايل دربدار
مخصوص  safty boxاستفاده شده است
شرح وظایف کارشناس مرکز مهارت های بالینی
.1هماهنگي با اداره آموزش و مديران گروه ها و اساتید استفاده کننده از skills Labدانشکده و گرفتــن برنامه براي يک ترم با تاريخ وساعت
تشکیل کالس و هماهنگي باآموزش دانشکده جهت کنترل وتداخل نداشتن باکالسها.

.2هماهنگي و نظارت و همکاري در برگزاري آزمون  OSCEو چیدمان ايستگاهها
.3نظارت بر تشکیل کالسهاي  skills Labدر زمان مقرر
.4اعالم برنامه کالسهاي  skills Labبه دانشجويان از طريق برد آموزش مرکز
.5آشنايي باطرز کار موالژها و بکاراندازي آنها براي هر کارگاه
.6حضور و غیاب دانشجويان و نظارت بر يونیفرم دانشجويان
.7نظارت بر استفاده صحیح از موالژها و مانکن ها و وسايل مرکز

. 8تهیه وسايل کمک آموزشي از قبیل تابلو ،پوستر و پمفلت آموزشي جهت يادگیري راحت تر مطالب و تکنیک ها
.9تهیه برنامه زمانبندي تمرينات آزاد دانشجويان
.01نظارت بر تمرين ازاد دانشجويان در واحد skills Lab
.00بررسي و ارائه پیشنهاد در جهت زيباسازي فضاي پراتیک
.01نیازسنجي دانشجويان در زمینه آموزش و اقدام جهت رفع نیازها
.03آماده نمودن و چیدمان وسايل مورد نیاز کالس ها
.04تامین وسايل سمعي بصري مورد نیاز هر کالس
.05اعالم کمبودهاي مرکز به مسئول مرکز
. 06همکاري در امانت دادن وسايل مورد نیاز دانشجويان جهت تمرين تکنیک ها و پیگیري بازپس گرفتن وسايل
.07ارائه گزارش کار ماهانه به مسئول مرکز
 .08نظارت بر نگهداري و نظافت وسايل و مانکن هاي آموزشي
 .09تهیه شناسنامه و برگه مشخصات براي هر يک از مانکن ها

 .11ارائه پیشنهاد در مورد ارتقاي وضعیت skills Labو نحوه چینش آن
 .10پیشنهاد تهیه وسايل جديد جهت آموزش بهتردانشجويان ( مانکن هاي آموزشي ،ترمومترهاي الکتريکي و تمپانیک -دستگاه فشارخون مچي و
بازوئي ديجیتالي -پانسمانهاي جديد زخم -پانسمانهاي جديد کولوستومي -انژيوکت ها و سرنگهاي جديد وغیر
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