شماره :

دااگشنه آزاد اسالمی واحد قم

تاریخ :

مقررات مرکز مهارتهای بالینی

 • 1سالن پراتیک پرستاری  ،تجسمی از محیط بیمارستان است  .لذا رعایت قوانین حرفه ای در زمان حضور در این کالس الزامی است .
 • 2برنامه کالس و ساعات تمرین مهارتهای پرستاری در تابلوی اعالنات گروه نصب می شود .
 • 3حضور دانشجویان در کلیه کالس ها و ساعات تدریس ضروری است  .غیبت غیرموجه منجر به حدف درس خواهد شد .
 • 4استفاده از لباس فرم تعریف شده در این محل ضروری است .
 • 5در کالس های عملی  ،پروسیجر مربوط توسط استاد بر روی ماکت اجرا میشود  .دانشجویان موظفند با دقت به مراحل و چگونگی انجام تکنیک توجه
کنند  .ساعاتی نیز برای تمرین تکنیک ها در نظر گرفته شده که دانشجو با حضور استاد مهارتهای آموخته شده را تمرین خواهد کرد .
 • 6رعایت ادب  ،صبر و دقت در کالس های عملی مهارت های پرستاری ضروری است .
 • 7در حفظ وسایل و تمیز نگه داشتن آنها کوشا باشید .
 • 8پس از تدریس یا تمرین مهارت ها دانشجویان بر اساس برنامه ریزی موظف به جمع اوری وسایل و مرتب کردن پراتیک هستند .
برای هر وسیله جای بخصوصی در نظر گرفته شده است .
 • 9در هنگام تمرین و استفاده از وسایل تیز و برنده رعایت نکات ایمنی ضروری است  .وسایل تیز و برنده (سوزن و )...حتما پس از اتمام کار در SAFTY
 BOXریخته شوند .

 • 10داشتن زیور آالت و ناخن بلند در سالن پراتیک ممنوع است
 • 11به هیچ وجه از تلفن همراه در کالس های عملی استفاده نفرمایید  ،در صورت استفاده مطابق مقررات برخورد خواهد شد .
 • 12هرگونه فیلمبرداری در کالس عملی مهارتهای پرستاری ممنوع است  ،میتوانید مطالب مهم را یادداشت کنید .
 • 13امتحان عملی مهارتهای پرستار ی به صورت انفرادی و از تکنیک های آموزش داده شده با توجه به اهداف  ،وسایل مورد نیاز  ،روش و اجرا و
توجهات خاص آن انجام میشود .
 • 14داشتن خودکار ،مداد،پاک کن،ساعت شمار و قیچی ضروری است .

 • 15هر یک از دروس نظری وعملی نمره مستقل دارند برای دروس نظری – عملی معدل دو قسمت با توجه به ضرائب آن مشخص می شود  .اگر معدل
دو قسمت به  10نرسد یا یکی از آنها از  8کمتر باشد هرچند معدل به  10رسیده باشد هر و قسمت باید مجددا تکرار شوند .
 • 16توجه کنید قل از امتحان عملی مهارتهای پرستاری  ،تمرین کافی برای هر تکنیک داشته باشید .

مسئول مرکز مهارتهای بالینی

