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 :دانشجويان محترم شايسته است در اين مركز موارد زير را رعايت فرماييد

 مركزصرفًا در زمان مشخص شده در  زمان بندي شده و با هماهنگي كارشناس برنامه ريزي مركـز و براساس برنامه1. 

 .حضور در مركز را امضاء كنيد فرم  حضور داشته باشيد . هنگام ورود به مركـز ،

 ضرورت استفاده از يونيفرم تعيين شده و كارت مشخصات توسط دانشجويان محترم. 2

 رأس ساعت مقرر الزامي استحضور دانشجويان همراه با حضور استاد مربوطه در مركز مهارت هاي باليني و . 3

 .كنيد با مدل ها ومانكن ها با همان احترامي كه با يك بيمار زنده رفتار مي شود، رفتار .4

هريك از وسايل بدون اجازه گرفتن  سايل اين بخش قابليت مصرف دوباره دارنـد، لـذا بايـد از دور انـداختنغالب و .5

 .از مسئولين مربوطه خودداري نمائيد

 وسايل را با دقت برداشته و با احتياط كامل جابجا كنيد .6

 .خودداري كنيد يا بتا ديـ ن هنگام كار با مانكن ها از بكار بردن وسايل نوك تيز و خودكار و قلم و .7

 پس از تدريس يا تمرين مهارتها دانشجويان به صورت نوبتي موظف به جمع آوري وسايل و مرتب كردن پراتيك .8 

 هستند. براي هر وسيله جاي بخصوصي در نظر گرفته شده كه با اتيكت مشخص شده است

 .مطلع كنيد در صورت بروز هر گونه آسيب به وسايل يا تجهيزات، حتمًا مسئول مربوطه را .9

 (.در حفظ وسايل و تميز نگه داشتن آنها كوشا باشيد. در صورت تخريب وسايل، دانشجو ملزم به تهيه آن خواهد بود)

 مقررات آموزشي و اجرايي مركز مهارت هاي باليني



 .مهارت ها خودداري نماييد از خوردن هرگونه مواد خوراكي و نو شيدني در داخـل ايـستگاه هـاي آموزشـي .01 

كمد رختكن بگذاريد. در همه  قبل از حضور در ايستگاه روپوش سـفيد بپوشـيد و وسـايل شخـصي خـود را در.00 

 .حال دانشجويان، خود مسئول حفظ وسايلشان هستند

همكاران و مراجعين است لـذا  هدف از آموزش در اين مركز فراگيري مهارت هاي كـار بـا بيمـار و رفتـار بـا .02

 نمائيد مـي رود نظـم و دقـت و احتـرام را رعايـتانتظـار 

  .در اين مركز از تلفن همراه نبايد استفاده شود.03

 .مركز را مطلع سازيد شي، كارشـناسبردن هر گونه وسيله يا جزوه آموزبراي برداشتن يا به همراه .04

 .رعايت فرماييد كـز سـكوت رابه منظور هماهنگي بهتر با ساير ايستگاه ها هنگـام حـضور در مر.05

  .داشته باشند هر گروه براي همكاري بهتر بـا كارشناسـان مركـز و ايجـاد نظـم، نماينـده اي.06

 يابيد براي تمرين عملي با تنظيم برنامه و هماهنگي قبلي مسئولين در مركـز حـضور .07

و با مسئول مركز هماهنگي روز قبل فرم مربوط تكميل شده  3براي شركت در برنامه هاي خود تمريني از )

 (.گرفت صورت خواهد

منظور استفاده بهتر از دانشجويان عزيز به شـما  و پيشنهادات  نظرات انتقـادي با كمال احترام آماده شنيدن .07
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