
 
 

دفاترتوسعه آموزش بیمارستانها سانشرح وظایف کارشنا     
پزشکی علوم دانشگاه  

قزوین درمانی و بهداشتی خدمات و  

 

 ها EDU.ارزیابی وضعیت موجود آموزش بالینی و بسترهای موجود جهت ارتقا ء کیفیت آموزش بالینی و ارایه گزارش به رابط 1

آموزش بالینی توسط کلیه گروه های آموزشی و ارایه گزارش مکتوب روزانه به تفکیک .نظارت روزانه بر اجرای برنامه های 2
 رشته های آموزشی

 .زمانبندی و مدیریت استفاده از کالسهای آموزشی موجود در بیمارستانها توسط تمامی گروههای آموزشی3

 .نظارت بر ارایه طرح درس جهت دروس کاراموزی و اجرای آموزش بر اساس آنها4

 برقراری ارتباط موثر با کلیه اساتید حاضر در بالین جهت رفع مشکالت آموزشی موجود در بالین.5

.پیگیری برنامه های کاراموزی کلیه بخش ها در هر ماه و بررسی تداخلهای موجود در برنامه ها و اطالع به مسئول کمیته 6
 و مدیران گروه های آموزشی

 برگزار شده در بیمارستان و ارزیابی کیفیت با چک لیست مربوطه .تهیه بازخورد از برنامه های آموزشی7

.برنامه ریزی و ارایه مشاوره به معاون آموزشی و کمیته های آموزشی بیمارستان برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی در 8
 چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه، دانشکده پزشکی و بیمارستان

 راهکار:

 کارگاهای آموزشیالف:برگزاری 

 ب:بررسی آیین نامه ها و فرم های مربوط به ارزشیابی

.ارتقای توان مندی های اعضای هیات علمی در زمینه برنامه ریزی آموزشی ، ارزشیابی )اعم از فراگیران، برنامه و اعضای 9
 بالینی،روش های تدریس و یادگیری، پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش هیات علمی(

 راهکار:

 الف:برگزاری کارگاه های آموزشی جهت آشنایی اساتید با برنامه ریزی های آموزشی ،شیوه های نوین تدریس و ...

 ب:معرفی و تهیه کتاب و جزوه و پملت در مورد روش های نوین تدریس و ...

 ج:انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی در حیطه های پژوهش در آموزش.



 ته های آموزشی بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه :.هدایت کمی01

 بازنگری برنامه های آموزشی 

 اصالح روند ارزشیابی آموزشی 

 به کارگیری روش های جدید آموزشی 

 و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه آموزش بالینی 

 بازخورد الزم به معاون آموزشی بیمارستان.نظارت و ارزشیابی عوامل موثر در ارتقاء آموزشی و ارائه 00

 .پایش مستمر عوامل موثر بر کیفیت آموزشی و ارائه بازخورد الزم به مراجع ذیربط02

 .انجام طرح های پژوهش در آموزش به صورت مشترک با بخش ها/گروه های آموزشی بیمارستان03

 گروه های آموزشی بیمارستان.هدایت و نظارت بر فعالیت های آموزشی اساتید، دانشجویان و 04

 .ارایه پیشنهاد و مشاوره به دانشکده ها در خصوص اتخاذ راهکارهای موثر در افزایش کیفیت آموزش پزشکی05

 .سایر موارد :06

 انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق_

 

 


