بسوه تعالی

« تقوین » Skill Lab
( ویژه گروه های هختلف پسشکی ،پرستاری ،پیراپسشکی )
در سال 8931

هجریٍ :احذ آهَزش بیوبرستبى
تْیِ ٍ تٌظین  :سیذُ طبّرُ هَسَی
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هذف ،زهاى و هکاى برگـــساری برناهــــه:
برًبهِ  Skill Labدر راستبی ارتقبء هْبرت ّبی ببلیٌی گرٍُ ّبی هختلف ببلیٌی اکثر رٍزّبی ّرهبُ در
ضیفت کبری غبح ،در هحل ٍاحذ آهَزش ،سبلي هْبرت ّبی ببلیٌی هرکس آهَزضی درهبًی اهبم
خویٌی (رُ) ،برگسار هیگردد.

گروه هــــای هذف:
توبهی گرٍُ ّبی ببلیٌی
ًکبتی در خػَظ برًبهِ  Skill Labپرسٌل پرستبری بخص ّبی ببلیٌی بیوبرستبى:
 هسئَلیي هحترم بخص ّب هؤظفٌذ اسبهی پرسٌل خَد را قبل از اجرای برًبهِ ،بِ سَپرٍایسر آهَزضی
بیوبرستبى تحَیل ًوبیٌذ.
 حضَر حذاکثری پرسٌل ّر بخص بب لببس فرم الساهیست.
 هسئَلیي هحترم بخص ّب طَری برًبهِ ریسی ًوبیٌذ ،کِ ّوِ پرسٌل ػلی الخػَظ پرسٌل جذیذالَرٍد حضَر
حذاکثری داضتِ ببضٌذ.
ًکبتی در خػَظ برًبهِ  Skill Labداًطجَیبى هقبطغ هختلف پسضکی ،گرٍُ ّبی هختلف ببلیٌی
بیوبرستبى:
 حضَر توبهی داًطجَیبى گرٍُ ببلیٌی هطخع ضذُ ،در رٍز هقرر الساهی هی ببضذ.
 هذیراى هحترم گرٍُ رٍی حضَر داًطجَیبى جذیذالَرٍد ٍ کیفیت آهَزش بِ ایي داًطجَیبى اّتوبم ٍرزًذ.
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 داًطجَیبى هحترم پیص از برقراری جلسِ  Skill Labدر خػَظ هقَلِ هَرد بحث ،هطبلؼِ ای ّر چٌذ
اجوبلی داضتِ ببضٌذ.

در خػَظ تغییرات برًبهِ:
 گبّی بِ دالیل غیر هترقبِ اهکبى تغییر در برًبهِ

Skill Lab

ٍجَد دارد ،کِ در ایي غَرت هتؼبقببً از طریق

اطالػیِ ّبّ ،وچٌیي از طریق کبًبل آهَزش بیوبرستبى در تلگرام بب لیٌک  @amouzeshemamilamاطالع رسبًی
خَاّذ ضذ.

اساتید گراوقدر ي داوشجًیان عسیس اوتقادات ي پیشىهادات خًد را در راستای بهبًد ایه بروامه کاربردی با مراجعه به ياحد
آمًزش بیمارستان مطرح ومایىد.

3

تقوین  Skill Labپرسنل پرستاری در بخش های هختلف بالینی

نـــــوع مــــــهارت
تاریــخ

بخـش
اینتوباسیوى

بخیه

رگ گیری

CPR

آتل وگچ گیری

98/6/12

اورژانس











98/6/26

اورژانس











98/7/2

ICU1











98/7/9

ICU2











98/7/16

PICU







98/6/23

اطفال







98/7/30

جراحی مردان 1











98/8/14

جراحی مردان 2











98/8/21

جراحی زنان











98/8/28

نوزادان
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تقوین  Skill Labدانشجویاى پسشکی
 Skill Labپیش بینی شذه در سه هاهه سوم سال 8931
تاریخ برگساری

گروه ارائه کننذه

1398/07/01

اٍرٍلَشی

1398/07/03

جراحی

1398/07/07

کَدکبى

1398/07/14

ارتَپذی

1398/08/06

اٍرٍلَشی

1398/08/12

ارتَپذی

1398/09/03

جراحی

1398/09/03

کَدکبى

1398/09/04

اٍرٍلَشی

1398/09/10

ارتَپذی
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 Skill Labپیش بینی شذه در سه هاهه چهارم سال 8931
تاریخ برگساری

گروه ارائه کننذه

1398/10/01

کَدکبى

1398/10/02

اٍرٍلَشی

1398/10/03

جراحی

1398/10/08

ارتَپذی

1398/11/03

جراحی

1398/11/06

کَدکبى

1398/11/07

اٍرٍلَشی

1398/11/13

ارتَپذی

1398/12/03

جراحی

1398/12/04

کَدکبى

1398/12/05

اٍرٍلَشی

1398/12/11

ارتَپذی
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