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 مسئول محترم دفتر توسعه آموزش بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد

 

 سالم علیکم
 

با احترام ، با عنایت به انتصاب حضرتعالی به سمت مسئول دفتر توسعه آموزش بالینی بیمارستان شهید یحیی نژاد و ضمن قدردانی 

رئیس محترم بیمارستان ، بدین  23/03/96مورخ  3107از زحمات ارزشمند شما در امور آموزشی این مرکز ، پیرو مکاتبه شماره 
 مراکز درمانی جهت استحضار اعالم می گردد : EDOوسیله شرح وظایف مسئول واحد 

برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزش پزشکی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامه های دانشگاه ، دانشکده های  -1

 بعه دانشگاه و بیمارستان مربوطه تا

ی ، ارزشیابی ) اعم از فراگیران ، برنامه ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی بیمارستان در زمینه برنامه ریزی آموزش -2

 ریت تغییر در حیطه آموزش بالینی و اعضای هیات علمی ( ،روش های تدریس و یادگیری ، پژوهش در آموزش و مدی

هدایت کمیته های آموزشی ، بخش ها و گروه های بیمارستانی در زمینه بازنگری برنامه های آموزشی ، اصالح روند  -3

، به کارگیری روش های جدید آموزشی و یادگیری و هدایت طرح های پژوهش در آموزش در حیطه  ارزشیابی آموزشی

 توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آموزش بالینی با هماهنگی مرکز مطالعات و 

 ئه بازخورد الزم به مراجع ذیربط پایش مستمر عوامل مؤثر بر کیفیت آموزشی و ارا -4

ش به صورت مشترک با بخش ها / گروه های آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش بالینی انجام طرح های پژوهش در آموز -5

 توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه با هماهنگی مرکز مطالعات و

 های مرکز توسعه آموزش بیمارستان هدایت و نظارت بر فعالیت  -6

، پیراپزشکی ، پرستاری ، مامایی و ... ( و نیز  ارایه پیشنهاد و مشاوره به دانشکده مربوطه ) اعم از پزشکی ، دندانپزشکی -7

 ثر در ارتقای کیفیت آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در خصوص اتخاذ راه کارهای مؤ

 

                                                            

 دکتر فرزان خیرخواه

 معاون آموزش بالینی

  



 


