
 شود:شرح وظایف معاونین آموزش بالینی در پنج حیطه زیر  معرفی می

 بخش اول : توسعه آموزش علوم پزشكی  -

 بخش دوم: امور مرتبط با اعضاي هیأت علمی    -

 بخش سوم: امورمرتبط با فراگیران -

 بخش چهارم: ارتباطات   -

 بخش پنجم: تجهیزات آموزشی    -

 علوم پزشكيبخش اول: توسعه آموزش  -

هاي دههاي دانشگاه، دانشكریزي براي ارتقاي كیفیت آموزش پزشكی بیمارستان در چارچوب سیاست ها و برنامهبرنامه -1

 بیمارستان مربوطه تابعه دانشگاه و

برنامه و  ریزي آموزشی، ارزشیابی )اعم از فراگیران،هاي اعضاي هیأت علمی بیمارستان در زمینه برنامهارتقاي توانمندي -2

 هاي تدریس و یادگیري، پژوهش در آموزش و مدیریت تغییر در حیطه آموزش بالینی.اعضاي هیأت علمی(، روش

هاي آموزشی، اصالح روند ارزشیابی هاي بیمارستانی در زمینه بازنگري برنامهها و گروههاي آموزشی، بخشهدایت كمیته -3

هاي پژوهش در آموزش در حیطه آموزش و یادگیري و هدایت طرحهاي جدید آموزشی آموزشی، به كارگیري روش

 بالینی با هماهنگی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه.

 پایش مستمر عوامل مؤثر بر كیفیت آموزشی و ارائه بازخورد الزم به مراجع ذیربط.       -4

هاي آموزشی بیمارستان در حیطه آموزش ها/گروهبا بخشهاي پژوهش در آموزش به صورت مشترك انجام طرح      -5

 بالینی با هماهنگی مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه.



 هاي مركز توسعه آموزش بیمارستان هدایت و نظارت بر فعالیت      -6

مامایی و ....( و نیز  -زشكی، پرستاريارایه پیشنهاد و مشاوره به دانشكده مربوطه ) اعم از پزشكی، دندانپزشكی، پیراپ -7

مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه در خصوص اتخاذ راهكارهاي مؤثر در ارتقاي كیفیت آموزش 

 پزشكی 

  

 بخش دوم: امور مرتبط با اعضاي هيأت علمي

 ها. هاي آموزشی بخشریزي سالیانه فعالیتهدایت و نظارت بر برنامه -1

پژوهی در راستاي هاي دانشهیات علمی نسبت به طراحی و اجراي فرآیندهاي آموزشی و فعالیت ترغیب اعضاي -2

 ارتقاي سطح آموزش

 هاي عمل.ها و اتاقهاي آموزشی، درمانگاهنظارت بر حضور و فعالیت اعضاي هیأت علمی در بخش      -3

 هاي مختلف.هیأت علمی در بخشنظارت بر ارائه گزارش كار و فعالیت آموزشی و درمانی اعضاي       -4

 هاي آموزشی.نظارت و تنظیم زمانبندي نحوه شركت در كارگاه      -5

 اي توسط اعضاي هیأت علمی.نظارت بر حسن اجراي موازین اسالمی و اخالق حرفه      -6

 نظارت علمی بر نحوه شركت اعضاي هیات علمی در كنفرانس هاي علمی و آموزشی.      -7

مشاركت در نظارت بر ارزشیابی فعالیت هاي بخش و اعضاي هیأت علمی )بخشی از آن توسط دانشجو، كارورز و دستیار    -8

 ي بازخورد به مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه.گیرد( و ارائهبه صورت محرمانه انجام می

  



 بخش سوم: امورمرتبط با فراگيران

 فراگیران.ورود و خروج ها و كنترل و نظارت بر معرفی نامه      -1

هماهنگی در نحوه تقسیم آموزش گیرندگان با معاونت آموزشی دانشكده و مدیران گروه هاي آموزشی مربوطه براساس    -2

 ها.هاي آموزشی بیمارستانظرفیت بخش

هاي انجام كار در دوره كارآموزي ، ر كلیه گواهیو صدو هاي آموزشی بیمارستانمعرفی آموزش گیرندگان به بخش   -3

 كارورزي، دستیاري و .... 

 هاي آموزشی به صورت تئوري و عملی.ریزي كیفی آموزش در بخشنظارت بر برنامه      -4

و  نظارت و هماهنگی بر نحوه ارزشیابی و امتحان پایان دوره آموزش گیرندگان و اعالم نمرات ارزشیابی كارآموزان   -5

 كارورزان و  گواهی كاركرد فراگیران به دانشكده مربوطه. 

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

 ها.ریزي و نظارت بر اجراي موازین اسالمی و اخالق پزشكی در بخشبرنامه      -7

 ها.موزش گیرندگان در بیمارستانریزي و نظارت بر ارائه امور رفاهی آبرنامه      -8

آموزشی فوق برنامه نظیر شركت در  -هاي علمیریزي و نظارت در راستاي تسهیل حضور فراگیران در فعالیتبرنامه -9

 هاي المپیاد علمی دانشجویان، شركت در سمینارهاي دانشجویی و ....كالس

 بر امكانات رفاهی و غذائی. هاي دستیاران و دانشجویان و نظارت تجهیز پاویون      -9

 بخش چهارم: ارتباطات



ـ كمیته هاي آموزشی بیمارستان )با حضور ریاست بیمارستان، رؤساي بخشي كمیتهتشكیل و اداره -1 ها و مدیران مرتبط( 

 هاي دانشجوئی ـ كارآموزي ـ كارورزي ـ دستیاري.

مركز ( بیمارستان با هماهنگی و نظارت EDO ي دفتر توسعه )هاي آموزشی زیر مجموعهي كمیتهتشكیل و اداره -2

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكی دانشگاه

 هاي تابعه دانشگاه در جهت هماهنگی در امر آموزش.شركت در جلسات معاونین آموزشی بیمارستان      -3

 هاي بیمارستان از قبیل دفتر پرستاري، آزمایشگاه و ... ارتباط و هماهنگی با سایر قسمت      -4

 هاي آموزشی براي مراجع باالتر.هاي آموزشی بیمارستان و تهیه گزارش فعالیتفعالیتمستند سازي       -5

 بخش پنجم : تجهيزات آموزشي

 رخواست بودجه آنها.تنظیم طرح هاي مربوط به تكنولوژي آموزشی و د      -1

 نظارت بر تجهیز و اداره كتابخانه بیمارستان.      -2

هاي درس، نظارت برتنظیم برنامه هاي استفاده از فضاهاي آموزشی )از جمله سالن كنفرانس، آمفی تئاتر ، كالس      -3

 هاي پراتیک و ...(.آزمایشگاه آموزشی، محیط

هاي جدید و تهیه وسایل كمک آموزشی كارگیري روش ها و تكنولوژيریزي جهت بهبرنامهتجهیز واحد سمعی و بصري،    -4

 هاي درس و ...جهت سالن كنفرانس و كالس

 ساير موارد:

 ـ انجام امور مربوطه طبق دستور مقام مافوق


