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ضرورت آموزش عملی مهارت هاي بالینی پزشکی امري انکارناپذیر است و در دهه هاي گذشته به اهمیت آن پی برده شده و در 
کشور ما از چند سال پیش پیشنهاد راه اندازي مراکز مهارت هاي بالینی در دانشکده هاي پزشکی از طرف وزارت خانه مطرح شد 

با همکاري مرکز مطالعات و توسعه جهت آموزش مهارتهاي عملــی بــه  83همین راستا مرکز مهارتهاي بالینی جهرم در سال  در
بالینی راه اندازي شد و با استفاده از موالژها کارگاههاي مختلفی جهت اساتید , کارمنــدان  -دانشجویان پزشکی دوره سمیولوژي

وفعالیتهاي عمده این مرکز به صورت برگزاري کارگاه و کــالس هــاي آموزشــی توســط  درمانی , دانشجویان برگزار نموده است
 Skillتا کنون اساتید گروه زنان و بیهوشی جهت آموزش دانشجویان بالینی از موالژهاي مربوطه در 84اساتید می باشد. از سال 

Lab  نوبت جهت دانشجویان بالینی اکسترن  3در  1386-87استفاده می نمایند.و شایان ذکر است اجراي آزمون آسکی در سال
جهت اکسترن واینترنهــاي بخــش 1388اجرا شده است . همچنین درسال Skill Labدر و اینترن بخش اطفال وبخش داخلی 

اســتیودنت هــاي بخــش -جراحی این آزمون برگزار گردیده اســت .شــایان ذکراســت جهــت دانشــجویان مقطــع فیزیوپــاتولوژي
 –زنان کالس هاي آموزشی مهارتهاي بالینی : تزریقات ، گذاشتن لوله داخل تراشه، گذاشتن لوله بینــی  اطفال،جراحی ،داخلی و
تاکنون برگزار گردیــده اســت . 1387ریوي توسط اعضاء هیئت علمی و کارشناسان مرکز مهارتها درسال  -معدي ، و احیاي قلبی

یان بهداشت خانواده ،پرستاري ،بیهوشی،فوریت هــاي پزشــکی ،و دانشجو90لغایت89همچنین دانشجویان علوم پایه درسال هاي
  تاکنون ازاین مرکز استفاده می نمایند. 87،اتاق عمل ،حتی پرشنل بیمارستان مطهري و پیمانیه و اورژانس از سال

  راه اندازي مرکز مهارت ها در پردیس دانشگاه:
درکلینیک هنري 1389اه راه اندازي گردید و سپس تاسالدر محل اورژانس دانشگ 1383اولین مرکز مهارتهاي بالینی در سال

به سایت پردیس منتقل شد و با تالش و حمایتهاي مسئوالن ذیربط در 1389مستقر بود .اما موالژهاي این مرکز در آذر ماه سال
به ضرورت واگذار گردید و با توجه  skill labمحل سلف دانشجویی به مرکز توسعه جهت راه اندازي  1389شهریور سال 

به صورت 1390آماده نمودن محل و خریداري موالژ ها ي مورد نیاز گروههاي آموزشی و تکمیل فضاي آموزشی در اسفند 
تا کنون در همین محل برگزار  89کالس هاي آموزشی مرکز مهارتها طی سالهاي  1390رسمی افتتاح گردید .شایان ذکر است 

  می گردد. 
  مارستان پیمانیه : راه اندازي مرکز مهارت ها بی

به منظور افزایش آموزش بالینی و دسترسی آسان دانشجویان بالینی به موالژها و فضاي آموزش ایمن و به دور از خطر آسیب به 
بیمار و همچنین ایجاد فرصتی جهت آموزش رویه هاي درمانی توسط اساتید بخش هاي مختلف و ضرورت استقرار مرکز مهارت 

و معاونت محترم آموزشی دانشگاه در راستاي راه اندازي این مرکز  EDCارستان اقداماتی توسط مدیریت ها ي بالینی در بیم
دربیمارستان پیمانیه با حمایت هاي ریاست محترم دانشگاه صورت پذیرفت به طوریکه جهت تجهیز این مرکز به ارزش 

 ENT-بیهوشی-داخلی-اطفال- پرستاري-جراحی-میلیون تومان موالژ در راستاي آموزش پروسیجر هاي بخش هاي زنان90
  خریداري گردیده است. 

  
  رسالت و اهداف :

رسالت ایجاد مرکزي است تا در راستاي اهداف دانشگاه و با همکاري و آموزش بــین بخشــی ، بــه آمــوزش و حفــظ مهارتهــاي 
پزشکی و پرستاري در دانشجویان بپردازد. و از این طریق ، کیفیت مراقبت از بیماران را ارتقاء دهد . همچنین با انجام پژوهش به 

ي جدید آموزش و ارزشیابی هستیم تا با کمــک آنهــا فراگیــري مســتقل را تــرویج دهــیم و دنبال طراحی و ارزیابی استراتژي ها
  راههاي جدیدي در آموزش پزشکی و پرستاري بگشائیم . 

هدف عمده مراکز آموزش مهارتهاي بالینی شبیه سازي یک محیط بالینی است ، به طوري که بتوان آموزش مهارتهاي بالینی را 
  یهی است این مراکز فقط مکمل محیط بالینی واقعی هستند و به هیچ عنوان جایگزین آنها نمی شوند . کنترل و تمرین کرد . بد

  مرکز مهارتها متعهد است محیطی ایمن براي تدریس و فراگیري مهارتهاي بالینی و ارتباطی ایجاد کند .« 
  


