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 مقدمه: 

 بیمارستانی های کمیته و آموزشی مدیریت تیم جایگاه

 امری مدیریت جایگزینی به شده پردازش اطالعات بر مبتنی سازی تصمیم های سامانه تقویت ،تیم مدیریت آموزشی تشکیل از هدف

 . تاس فردی های تجربه بر مبتنی و

 از استفاده و گروهی کار ترویج هوشمند، رهبری و مدیریت به وابسته آن موفق اداره و است خطر پر و پیچیده سازمانی بیمارستان

 های نقش تعیین در بیمارستانی کمیته های مشارکت با و اعتباربخشی استانداردهای براساس تیم مدیریت آموزشی. است جمعی خرد

 نماید . می نظارت و برنامه ریزی واحدهاو  بخشها مسئوالن اعضای هیئت علمی ومدیران، از هریک اجرایی
 

 تیم مدیریت آموزشیاهداف تشکیل 
 گیری تصمیم در ارشد مدیران هماهنگی و انسجام 

 بیمارستان آموزشی محیط از شده پردازش اطالعات بررسی واسطه به مصلحت و واقعیت بر مبتنی تصمیمات اخذ 

 ارتقا آموزش در تمامی جنبه ها 

 سازی تصمیم فرآیند در ذینفعان مشارکت به توجه با تصمیمات اجرای در تسریع و تسهیل 

 تجربه بر مبتنی و فردی تصمیمات از دوری و تیم مدیریت آموزشی در اطالعات جریان به توجه با اثربخشی هزینه بهبود 

 مدیران شخصی

 

 تیم مدیریت آموزشیاعضای 

 مشارکت جلسات، در اعضاء همه و تشکیل بیمارستان در ذیل اجرایی مسئوالنپرسنل و نفر از  9 عضویت با تیم مدیریت آموزشی

 .دارند فعال

 اعضاء دائم:

  رئیس کمیته –ریاست بیمارستان 

  جانشین رئیس –معاونت درمان 

 معاونت آموزشی 

 بیمارستان مدیریت  

 مسئول توسعه آموزش بالینی 

 کارشناس توسعه آموزش بالینی 

 کارشناس آموزش 

  مدیران گروه 

 روسای بخش ها 

 :است ذیل موارد شامل ، تیم مدیریت آموزشی وظایف شرح

هماهنگ با سیاست های اصلی بیمارستان و  آموزشی وتیم مدیرت بیمارستان با مشارکت اهداف آموزشی  تهیه سند استراتژیک -1
 دانشگاه علوم پزشکی قزوین

 تدوین برنامه عملیاتی و پیش بینی منابع مورد نیاز-2
 بهبود مستمر کیفیت آموزش-3



 بیمارستان آموزشیشناسایی ، تصویب ،بازنگری و ابالغ فرایندهای -4
 و بهبود کیفیت  آموزشیمشخص نمودن شاخص های برنامه ای ،مسئول پایش و اندازه گیری و میزان پیشرفت برنامه های -6
 پردازش نتایج شاخص های فرآیندی ،عملکردی و برنامه ای -7
 و تعیین مسئول پایش و اندازه گیریاموزش تصویب شاخص های عملکردی پیشنهادی کمیته پایش و سنجش کیفیت -8
 تدوین برنامه بهبود کیفیت و اقدام اصالحی با مشارکت صاحبان فرایند بر اساس نتایج و تحلیل شاخص های عملکردی -9

 برنامه ریزی جهت ارتقای مداوم آموزش بالینی در مرکز-11
 ارزیابی مستمر نتایج تصمیمات کمیته های بیمارستانی از نظر دستیابی به اهداف و اثر بخش بودن آنها -11
 بازدید مکرر از اجرای فرایندهای آموزشی -12
 بررسی نتایج بازدید های ایمنی بیمار و تصویب اقدام های اصالحی -13
 اعضای هیئت علمی در امر آموزشنظارت بر صحت عملکرد -14
 همه جانبه بر عملکرد فراگیراننظارت -11
 ستانداردهای اعتبار بخشی ایران و پیشنهاد اقدامات اصالحیو واحدها در خصوص خود ارزیابی ا مدیران گروهبررسی گزارشات -16

 اساس، همین بر .است بیمارستانها اعتباربخشی نوین نسل نظر مد بیمارستان عملکرد عینی و واقعی نتایج بر تمرکز و گرایی عمل

 و است گیری تصمیم فرآیند نیاز پیش صرفا بیمارستانی، های کمیته و تیم مدیریت آموزشی جلساتِ برگزاری عمومیِ الزامات رعایت
   . شد خواهد ارزیابی جلسات این در سیستمی نگرش و جمعی خرد شواهد، بر مبتنی سازی تصمیم مبنای بر بیمارستان، موفقیت

 

 :بایستی  تیم مدیریت آموزشیجهت دستیابی به اهداف تشکیل 

  باشد . عملکردی نتایج تحلیل بر مبتنی و مدون آن گیریتصمیم  و فعالیت نحوه تشکیل و بیمارستان تیم مدیریت آموزشی  -1

 به آنها بودن اثربخش و اهداف به دستیابی نظر از را شده اخذ تصمیمات نتایج از مستمری ارزیابی تیم مدیریت آموزشی -2

 .بیاورد  عمل به اصالحی اقدام نیاز صورت در و آورده عمل

 .بررسی  و از مسئول آن اخذ شود  جلسه هر در آنها انجام زمانی مهلت مطابق قبلی مصوبات انجام گزارش -3

 .اخذ شود نشده اجرایی و معوق مصوبات شدن اجرایی جهت گر تسهیل و کننده تسریع تصمیمات -4

شود  تصویب در این رابطه الزم اصالحی اقدام لزوم صورت در و شده بررسی قبلی تصمیمات اثربخشی میزان و نهایی نتایج -1
. 

صورت  مستند توجیهی برنامة مطابق اجرایی، مدیریت تیم جدید اعضای توجیهدر صورت اضافه شدن افراد جدید به تیم  -6

 .گیرد

 اعضاء پیش از حضور در جلسه دستور جلسه را بررسی و با اطالعات کامل در جلسه حضور یابند. -7

 مرتبط اجتناب خواهد شد.جلسه صرفا همسو با دستور کار پیش خواهد رفت و از عنوان مطالب غیر  -8

 در صورت حضور بیش از نیمی از اعضاء جلسه رسمی و تشکیل می گردد. -9

 استفاده از تلفن همراه در طول جلسه ممنوع می باشد. -11

 پیش از پایان جلسه اعضاء مجاز به ترک مکان جلسه نمی باشند. -11

 
 

 

 



 و طی جلسه ای با حضور اعضاء تیم تایید و تصویب گردید . 21/11/91بیمارستان در تاریخ   تیم مدیریت آموزشیآیین نامه داخلی 

 

 


