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 بهمن 22فهرست آموزش هاي قابل ارايه در مركز مهارتهاي باليني  بيمارستان آموزشي درماني 

  مهارتهاي قابل آموزش  موالژهاي موجود گروه آموزشي رديف

١ 
  زنان 

 اندازه گيري ارتفاع رحم  -  موالژ رحم حامله 

 انجام مانورهاي لئو پولد -

  سمع صداي قلب جنين  -
 انجام مراحل زايمان  -  موالژ زايمان 

  خروج جفت -
 شناخت استخوانهاي لگن -  موالژ لگن استخواني 

 شناخت انواع لگن  -

 شناخت اقطار لگن -

  مشاهده چرخش هاي سر جنين هنگام زايمان  -
 انجام معاينه  و تشخيص ديالتاسيون سرويكس   -  موالژ ديالتاسيون و افاسمان 

  انجام معاينه و تشخيص افاسمان سرويكس  -
  IUDآشنايي با مراحل گذاشتن  - IUDموالژ 

  آشنايي با عضالت كف لگن  -  موالژ عضالت لگن 
 انجام اپي زيوتومي -  ترميم اپي زيوتومي 

  انجام مراحل ترميم اپي زيوتومي  -
  شناخت چگونگي تكامل جنين در رحم -  تكامل داخل رحمي جنين

  انجام معاينه پستان -  معاينه پستان
 انجام مراحل معاينه دو دستي رحم  -  معاينه دو دستي رحم 

  تشخيص افتراقي  6 -

  داخلي ٢

 انجام مراحل پريكارديو سنتز و انديكاسيون هاي آن  -  پريكارديوسنتز
 تشخيص در سمع قلب   12انجام  -  سمع قلب و ريه 

  تشخيص در  سمع ريه  16انجام  -
  آشنايي با عملكرد حنجره -  حنجره

  آشنايي با ريه راست و چپ -  ريه
  انجام مراحل انما  -  انما 
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  اندازه گيري صحيح فشار خون  -  اندازه گيري فشار خون 
  انجام  مراحل گرفتن نمونه خون شرياني  - ABGدست 

   

  آشنايي با ساختمان و پاتولوژي هاي ركتوم  -  نمايش ركتوم و پاتولوژي هاي آن 
نمايش ارتباطات مجاري صفراوي 

  و كبد 
  آشنايي با سخاتمان كبد و صفرا و ارتباطات آنها  -

نمايش ساختمان لوزالمعده و 
  مجاري صفراوي 

  آشنايي با ساختمان پانكراس و مجاري صفراوي  -

  آشنايي اندامهاي گوارشي و ارتباطات آنها  -  نمايش ساختمان دستگاه گوارش 
  انجام مراحل بذل مايع نخاع - LPمانكن   عفوني ٣

  جراحي ٤

  انجام مراحل گذاشتن چست تيوب  -  چست تيوب
  انجام مراحل كريكوتيروتومي  -  كريكوتيروتومي

 آشنايي با انواع زخم  -  انواع زخم و پانسمان 

 آشنايي با پانسمان ها در جراحي ها و نقاط مختلف  -
  انجام و تمرين انواع بخيه  -  دست بخيه

  تمرين بخيه زدن  -  پد بخيه 

٥ 
  كودكان 

  انجام معاينه كامل نوزاد در بدو تولد  -  معاينه نوزاد 
  انجام مراحل احيا نوزاد  -  احيا نوزاد 

  گرفتن رگ در سر نوزاد  -  رگ گيري سر نوزاد 
  انجام مانور بارلو و ارتوالني در نوزاد  -  ارتوالني و بارلو 

  ارتوپدي ٦

  انجام تزريق داخل مفصل آرنج  -  تزريق داخل مفصل آرنج 
  انجام تزريق داخل مفصل شانه -  مفصل شانهتزريق داخل 

  انجام تزريق داخل مفصل زانو -  تزريق داخل مفصل زانو
  انجام تزريق داخل مفصل زانو -  تزريق داخل مفصل مچ دست 

  آشنايي با استخوانها و عضالت دست  -  موالژ استخوان و عضالت دست 
  عضالت پاآشنايي با استخوانها و  -  موالژ استخوان و عضالت پا 

  ارولوژي ٧

 انجام سونداژ مردانه  -  سونداژ ادراري مردانه 

  آشنايي با انواع سوندها و ساز آنها  -
 انجام سونداژ زنانه  -  سونداژ ادراري زنانه 

  آشنايي با انواع سوندها و ساز آنها -
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  انجام معاينه ركتال و نكات مورد توجه  -  معاينه ركتال 
  ي تشخيص افتراق 10انجام معاينه پروستات با  -  معاينه پروستات 

  تشخيص افتراقي  8انجام معاينه چشم با  -  معاينه چشم   چشم ٨
  آشنايي با ساختمان داخلي چشم  -  موالژ ساختار داخلي چشم 

  گوش ٩
  تشخيص افتراقي   21انجام معاينه گوش با  -  معاينه گوش
  آشنايي با عملكرد گوش  -  عملكرد گوش

  آشنايي با ساختمان داخلي گوش  -  ساختار داخلي گوش موالژ

  فوريتها ١٠

 انجام لوله گذاري داخل تراشه  -  لوله گذاري داخل تراشه 

 آشنايي با انديكاسيون هاي لوله گذاري  -

  آشنايي با  انواع لوله و سايز لوله ها  -
 ريوي پايه  –انجام احيا قلبي  -  مگا كد 

 ريوي پيشرفته  –انجام احيا قلبي  -

  استفاده از دفيبريالتور -
  انجام تزريق داخل جلدي  -  تزريق داخل جلدي 

  انجام تزريق عضالني  -  تزريق عضالني 
  انجام تزريق زير جلدي  -  تزريق زير جلدي 

  انجام تزريق وريدي  -  تزريق وريدي
  آشنايي با ساختمان پوست و پاتولوژي هاي آن  -  ساختمان پوست   پوست ١١

 


