
 ات مرکز آموزش مهارتهای بالینیمقرر

 دانشجویان عزیز در هنگام حضور در کالس )آزمایشگاه( به این نکات توجه نمائید.

 داشتن یونیفورم مناسب        ·

 پذیرد.تحویل وسایل توسط مسئول آزمایشگاه به دونفر از دانشجویان به صورت نوبتی صورت می        ·

 صدا نمایید.گوشی همراه خود را در زمان حضور در آزمایشگاه خاموش یا بی        ·

 سروقت و قبل از استاد در آزمایشگاه حضور داشته باشید.        ·

 و برگردانده خود جای به را وسایل نوبتی صورت به دانشجویان از نفر دو بعد از اتمام آزمایشگاه        ·

 .نمایندمی مرتب

 جویان مسئول، باید از خاموش بودن وسایل برقی مطمئن شوند.دانش        ·

 دانشجویان مسئول، درب آزمایشگاه را بعد از اتمام کالس ببندند.      ·

  
  
  

 دانشجویان محترم رعایت نکات زیر هنگام گرفتن وقت تمرین ضروری است:

 باشد.می فعال ۱۵لغایت  ۳۰/۷های بالینی از ساعت مرکز آموزش مهارت       .۱

 های بالینیتعیین تاریخ و مدت تمرین قبل از مراجعه به مرکز آموزش مهارت       .۲

 های تمرین چهار تا شش نفره باشند.گروه       .۳

 نمایند.خواهران و برادران جداگانه تمرین می       .۴

 نمایند.دانشجویان هر گروه در آزمایشگاه مربوط به خود تمرین می       .۵

 ی ثبت تمرین الزامی است.در زمان تمرین همراه داشتن کارت دانشجویی و برگه       .۶

 باشد.حضور دانشجویان خارج از دانشکده در آزمایشگاه ممنوع می       .۷

 در زمان تعیین شده مراجعه و حضور خود را ثبت نمایند.       .۸

 در صورت انصراف از تمرین به مسئول مرکز اطالع دهید.       .۹

 کننده تعیین شود.در هر گروه تمرین یک نفر به عنوان هماهنگ    .۱۰

 کننده خواهد بود.مسئولیت نظم و حفظ تجیهزات آزمایشگاه به عهده هماهنگ    .۱۱



 .در صورت صدمه به تجهیزات، گروه مجبور به جبران خسارت خواهد بود    .۱۲

 

 

 آزمایشگاه به این نکات توجه نمائید.دانشجویان عزیز هنگام تمرین در 

های استریل بعد از باز شدن و استفاده، مجدداً پودر زده و استفاده گردد و از انداختن آنها دستکش        ·

 در سطل زباله و همپر خودداری شود.

 در سطح زباله انداخته شوند.های یک بار مصرف بعد از استفاده دستکش و ماسک        ·

 مخصوص ظرف در و کرده بندیبسته دوباره بودن تمیز صورت در را شده باز استریل های گازبسته        ·

 .دهید قرار

های بیمارنما، آنها مجدداً تا شده و در کمد مخصوص قرار گیرد و از ریختن بعد از تعویض ملحفه        ·

 داری نمایید.های تمیز در همپر خودملحفه

 باشد، از انداختن اشغال در همپر خودداری نمایید.ی کثیف میو البسه همپر، مخصوص ملحفه        ·

 .شوند انداخته safety box اشیاء تیز در        ·

 جایی وسایل از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر خودداری نمایید.از جابه        ·

 کافی مبذول گردد. در حفظ وسایل دقت        ·

  
 بعد از اتمام تمرین هنگام ترک آزمایشگاه دانشجویان محترم به نکات زیر توجه داشته باشند.

 تمام وسایل به محل اصلی و در کمدها برگردانده شود.      ·

 کپسول اکسیژن باز نباشد.        ·

 دستگاه ساکشن خاموش گردد و از پریز برق جدا شود.        ·

 آب بسته، کولر و چراغ آزمایشگاه خاموش باشد.پنجره و شیر         ·

 جهت ثبت تمرین خود به مسئول مرکز مراجعه و برگه تمرین خود را مهر نمائید.        ·

  
  


