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 بخش اول: توسعه آموزش پزشكي

هاي دانشگاه، بيمارستان در چارچوب سياست ها و برنامه ريزي براي ارتقاي كيفيت آموزش پزشكيبرنامه -1

 دانشکده پزشكي و بيمارستان

ريزي آموزشي، ارزشيابي )اعم از هاي اعضاي هيأت علمي بيمارستان در زمينه برنامهمنديارتقاي توان-2

ريت هاي تدريس و يادگيري، پژوهش در آموزش، و مديفراگيران، برنامه و اعضاي هيأت علمي(، روش

 تغيير در حيطه آموزش باليني.

هاي آموزشي، اصالح هاي بيمارستاني در زمينه بازنگري برنامهها و گروههاي آموزشي، بخشهدايت کميته-3

هاي پژوهش در هاي جديد آموزشي و يادگيري و هدايت طرحروند ارزشيابي آموزشي، به كارگيري روش

 آموزش در حيطه آموزش باليني.

 يش مستمر عوامل مؤثر بر كيفيت آموزشي و ارائه بازخورد الزم به مراجع ذيربط.پا       -4

هاي آموزشي بيمارستان در حيطه ها/گروههاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك با بخشانجام طرح      -5

 آموزش باليني.

 هاي مركز توسعه آموزش بيمارستانهدايت و نظارت بر فعاليت      -6

 شنهاد و مشاوره به دانشكده پزشكي در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در كيفيت آموزش پزشكيارايه پي -7

  

 بخش دوم: اعضاي هيأت علمي

 ها.هاي آموزشي بخشريزي ساليانه فعاليتهدايت و نظارت بر برنامه      -1

 هاي عمل.ها و اتاقدرمانگاههاي آموزشي، نظارت بر حضور و فعاليت اعضاي هيأت علمي در بخش      -2

 هاي مختلف.نظارت بر ارائه گزارش کار و فعاليت آموزشي و درماني اعضاي هيأت علمي در بخش      -3

 هاي آموزشي.نظارت و تنظيم زمانبندي نحوه شرکت در کارگاه      -4

 نظارت بر حسن اجراي موازين اسالمي توسط اعضاي هيأت علمي.      -5



 ارت بر نحوه شرکت در کنفرانس هاي علمي.نظ      -6

مشاركت در نظارت بر ارزشيابي فعاليت هاي بخش و اعضاي هيأت علمي )بخشي از آن توسط دانشجو و    -7

 گيرد(.کارورز به صورت محرمانه انجام مي

  

 بخش سوم: ارتباطات 

ها و مديران ستان، رؤساي بخشهاي آموزشي بيمارستان )با حضور رياست بيمارتشکيل و اداره کميته   -1

 مرتبط( ـ کميته هاي دانشجوئي ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستياري.

 ها دانشگاه در جهت هماهنگي در امر آموزش.شرکت در جلسات معاونين آموزشي بيمارستان      -2

 اه و ...هاي بيمارستان از قبيل دفتر پرستاري، آزمايشگارتباط و هماهنگي با ساير قسمت      -3

 هاي آموزشي براي مراجع باالتر.تنظيم فعاليت آموزشي بيمارستان و تهيه گزارش فعاليت      -4

  

 بخش چهارم: تجهيزات آموزشي

 تنظيم طرح هاي مربوط به تکنولوژي آموزشي و درخواست بودجه آنها.      -1

 نظارت بر تجهيز و اداره کتابخانه بيمارستان.      -2

 هاي درس(.نظارت برتنظيم برنامه هاي استفاده از فضاي آموزشي )سالن کنفرانس، آمفي تأتر و کالس      -3

هاي جديد و تهيه وسايل ريزي جهت بکارگيري از روش ها و تکنولوژيتجهيز واحد سمعي و بصري برنامه   -4

 هاي درس.کمک آموزشي جهت سالن کنفرانس و کالس

  

 ، دستيار، فلوبخش پنجم: دانشجو، كارورز

 ها.کنترل و نظارت بر معرفي نامه      -1

هماهنگي در نحوه تقسيم آموزش گيرندگان با معاونت آموزش باليني دانشکده پزشکي و مديران گروه هاي    -2

 ها.هاي آموزشي بيمارستانآموزشي براساس ظرفيت بخش

هاي انجام كار در دوره و صدور كليه گواهي هاهاي آموزشي بيمارستانمعرفي آموزش گيرندگان به بخش   -3

 كارآموزي وكارورزي.

 هاي آموزشي به صورت تئوري و عملي.ريزي کيفي آموزش در بخشنظارت بر برنامه      -4

نظارت و هماهنگي بر نحوه ارزشيابي و امتحان پايان دوره آموزش گيرندگان و اعالم نمرات ارزشيابي    -5

 و اعالم بکار و گواهي کارکرد فلوها و دستياران به دانشکده پزشکي. کارآموزان و کارورزان

 ها.ها و درمانگاهها و مقررات آموزشي در بخشنظارت بر اجراي انجام برنامه      -6

 ها.ريزي و نظارت بر اجراي موازين اسالمي و اخالق پزشکي در بخشبرنامه      -7



 ها.امور رفاهي آموزش گيرندگان در بيمارستان ريزي و نظارت بر ارائهبرنامه      -8

 هاي دستياران و دانشجويان و نظارت بر امکانات رفاهي و غذائي.تجهيز پاويون      -9

  

 ساير موارد:

 ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق

  

 هانحوه انتخاب معاونين آموزشي بيمارستان

 شود.ياست بيمارستان و ابالغ رئيس دانشکده منصوب ميمعاون آموزشي بيمارستان با پيشنهاد ر

  

 هانحوه انتخاب مسئولين آموزشي و پژوهشي بخش

مسئول آموزش دستياري، دانشجويي، پژوهشي با پيشنهاد رئيس بخش و ابالغ معاون آموزشي بيمارستان 

 شود.منصوب مي

                                 

 عه آموزش بيمارستاننحوه انتخاب دبير دفتر توس

باشد كه به دبير دفتر توسعه يكي از اعضاي هيأت علمي واجد شرايط و مجرب در امر آموزش پزشكي مي

 شود.پيشنهاد معاون آموزشي بيمارستان و با ابالغ رئيس بيمارستان منصوب مي
 


