
 

نام سازمان يا 

 اداره
 معاونت آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين

  مراکزآموزشی درمانیاعتبار بخشی  عنوان خدمت

آدرس و نحوه 

دسترسي مردم 

براي دريافت 

 خدمات

 نشاني جغرافيايي
، مجتمع پرديس دانشگاه علوم  11331791133بلوار شهيد باهنر، كد پستي -قزوين

 ساختمان معاونت آموزشي دانشگاه–پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين 

نشاني پست 
 الكترونيك

edc@qums.ac.ir 

 http://vce.qums.ac.ir نشاني وب سايت
شماره تلفن ثابت و 

 گويا
33304333-420 

  2340داخلي 

 --- نشاني پست صوتي

واحد ارائه كننده 
 خدمت

 و توسعه آموزش پزشكي مركز مطالعات

ارتباط دستگاه 

ارائه دهنده خدمت 

با ساير دستگاه ها 

در جهت انجام 

 خدمت

 مراكز آموزشي درمانيدانشكده پزشكي، وزارت متبوع و 

فهرست مدارك 

لازم جهت دريافت 

 خدمت
--- 

فرم هاي مورد نياز 

 براي انجام خدمت
--- 

هزينه هاي مربوط 

به انجام خدمت و 

چگونگي پرداخت 

آن توسط خدمت 

 گيرنده

--- 

قوانين و مقررات 

ه يارمربوط به ا

 خدمت

--- 

مدت زمان لازم 

انجام  جهت

خدمت توسط 

 دانشگاه

 ماه 1تا  3بين 

شرح مختصر 

مراحل روش ارائه 

 خدمت

  ارتباط مستمر با كارشناسانEDU   مركز آموزشي درماني جهت جمع آوری مستندات مربوط به

 مراكز و چگونگي بارگذاری در سامانه مربوطه

  آموزش به كارشناسانEDU مراكز آموزشي جهت آشنايي با سامانه و بارگذاری اطلاعات 

mailto:edc@qums.ac.ir
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 رفع مشكلات كارشناسان در بارگذاری اطلاعات 

 )نظارت بر مستندات بارگذاری شده در سامانه ) خود ارزيابي بيمارستاني 

 ارائه بازخورد خود ارزيابي به كارشناسان مربوطه جهت رفع نواقص 

 به مسئول بسته و مدير مركز مطالعات و مسئولين مربوطه ارائه بازخورد خود ارزيابي بيمارستان 

 )ارزيابي مستندات بارگذاری شده در سامانه )ارزيابي دانشگاه 

 بررسي امتياز داده شده ارزيابان بيروني به كليه مراكز آموزشي درماني 

 ارستانارائه بازخود نتايج ارزيابي بيروني به مدير مركز مطالعات،مسئول بسته ، كارشناسان بيم 

  تهيه نمودار از نتايج عملكرد مراكز آموزشي درماني در تهيه مستندات 

  محور به صورت مجزا  1نمودار هر بيمارستان در 

  محور  1نمودار مقايسه مراكز آموزشي درماني در تمام 

  حيطه )كاملا ضروری،  1محور در هر  1نمودار مقايسه عملكرد مراكز آموزشي درماني در

 ای( ضروری،توسعه

  هماهنگي و انجام مكاتبات لازم جهت حضور ارزيابان بيروني برای نظارت بر مراكز آموزشي

 درماني شامل :

 هماهنگي با مسئولين جهت حضور ارزيابان بيروني 

  هماهنگي با مسئولين بيمارستان ها و كارشناسانEDU وارزيابان بيروني 

 هماهنگي تردد ارزيابان 

 ان )پذيرايي شام ، ناهار،صبحانه و ...(هماهنگي جهت اسكان ارزياب 

 هماهنگي ضبط صوتي جلسات 

 حضور و هماهنگي جلسه با مسئولين دانشگاه جهت تدوين برنامه حضور ارزيابان 

  حضور و هماهنگي جلسه با مسئولين بيمارستان ها و معاونين آنها و كارشناسان مربوطه جهت

 هماهنگي حضور ارزيابان 

  و  درماني آموزشي مراكزحضور و هماهنگي جلسه با رئيس دانشگاه و معاونين دانشگاه و رؤسای

 ارزيابان بيروني جهت بازديد و معرفي اعضا

 همراهي ارزيابان جهت ارزيابي مراكز آموزشي درماني مربوطه 

 شي درماني حضور و هماهنگي جلسه ارائه بازخورد ارزيابان به رئيس دانشگاه ، رؤسای مراكز آموز

 و معاونين

 تهيه صورتجلسات مربوط به كليه جلسات 

 تهيه گزارش مربوط به بازديد 

 ارائه مستندات و بازخورد ارزيابان به وزارت خانه مربوطه 

  برگزاری جلسه بازخورد ارزيابان به كارشناسانEDU مراكز آموزشي درماني 

  مركز آموزشي درماني هر ماه  6انجام مكاتبات جهت بازديد از 

 هماهنگي با بازديد كنندگان جهت حضور در مراكز آموزشي درماني 

 همراهي تيم ارزياب در كليه مراكز آموزشي درماني 



 تهيه گزارش بازديد و بيان نقاط قوت و ضعف مراكز 

 ارائه بازخورد به مسئولين 

 موزشي درمانيارائه بازخورد به مراكز آ 

 

مودار گزارش كار ن

و زمانبندي اجراي 

 هر مرحله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خير                                  

 

  

  خير  
                                                                   

                                                          

 

                                                        

 لهب                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 بررسي امتياز داده شده ارزيابان بيروني به كليه مراكز آموزشي درماني

 

 (دانشگاه ارزيابي) سامانه در شده بارگذاری مستندات ارزيابي 

 اطلاعات بارگذاری و سامانه با آشنايي جهت آموزشي مراكز كارشناسان به آموزش

 

 مستندات آوری جمع جهت درماني آموزشي مركز  EDU كارشناسان با مستمر ارتباط
 مربوطه سامانه در بارگذاری چگونگي و مراكز به مربوط

آيا مشكلات كارشناسان 
در بارگذاری اطلاعات 

 ؟ برطرف شده است

 شروع

 بازخورد ارائه 
به كارشناسان،مسئول 

مركز مربوطه و مدير 
 رفع مطالعات جهت

 نواقص

 

 
 (بيمارستاني ارزيابي ودخ)  سامانه در شده بارگذاری مستندات بر نظارت      

برگذاری جلسه جهت 
 رفع نواقص



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 پايان

 مستندات تهيه در درماني آموزشي مراكز عملكرد نتايج از نمودار تهيه

 كارشناسان ، بسته مطالعات،مسئول مركز مدير به بيروني ارزيابي نتايج بازخود ارائه
 بيمارستان

 شروع

 بازديد از مراكز آموزشي درماني

 ماه هر درماني آموزشي مركز 6 از بازديد جهت كاتباتم انجام 

 درماني آموزشي مراكز در حضور جهت كنندگان بازديد با هماهنگي 

 درمانی آموزشی مراکز کلیه در ارزياب تیم همراهی

 مراكز ضعف و قوت نقاط بيان و بازديد گزارش تهيه

 آموزشی مراکز به بازخورد ارائه
 درمانی

 مسئولین به بازخورد ارائه

 پایان


