کد مستند :
تاریخ بازنگری 1397/07/01 :
دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی آبادان
بیمارستان ایت ا....طالقانی ابادان

آیین نامه داخلی کمیته آموزش علوم پزشکی
مبانی قانونی تشکیل کمیته:
کمیته آموزش علوم پزشکی این بیمارستان در چارچوب استانداردها و
انتظارات مندرج در دستورالعمل های نظام اعتباربخشی آموزشی شکل
گرفته و به فعالیت می پردازد.
رسالت کمیته آموزش پزشکی:
به منظور ساماندهی و بسترسازی مناسب برای تصمیم گیری در امور
آموزشی مرکز ،متناسب با نیازها و در چارچوب آیین نامه ها و دستور
العمل های وزارت متبوع ،کمیته آموزشی در مرکز پزشکی آموزشی و
درمانی تشکیل می شود .این کمیته هر ماه یکبار تشکیل شده و کمیته
با حضور رییس بیمارستان و در غیاب ایشان با حضور معاون آموزشی
تشکیل شده و جلسات با حضور اکثریت نسبی اعضا رسمیت خواهد داشت.
اهداف کمیته آموزش پزشکی:
.1ایجاد

هماهنگی،

هدایت

و

ارتقا

آموزشی

فرآیندهای

اساتید

و

فراگیران مرکز.
.2ارتقا سطح آگاهی علمی و مهارت های حرفه ای اساتید و فراگیران
مرکز از طریق سیاست گذاری برنامه های منسجم آموزشی.
.3تقویت

و

تسهیل

فعالیت

روند

های

آموزشی

و

پژوهشی

اساتید،

فراگیران و محققان مرکز از طریق پیشنهاد راهکارهای مناسب در جهت
رفع مشکالت موجود.
اعضای کمیته آموزش پزشکی:
رییس

بیمارستان

(رییس

کمیته)

،

معاون

آموزشی

بیمارستان(دبیر

کمیته)  ،مسئول دفتر پرستاری  ،مسئول بهبود کیفیت  ،سوپروایزر
آموزشی  ،کارشناس آموزش  ،مسئولین بخش ها
وظایف کمیته آموزش پزشکی:

 .1تاکید بر سیاست" اهمیت بیمارستان های آموزشی به عنوان مهمترین
عرصه آموزش های بالینی و نقش آن در تربیت و تامین نیروی انسانی"
در تصمیم گیری ها.
 .2برنامه ریزی و سیاست گذاری در خصوص اجرای محور آموزش و پژوهش
در سنجه های اعتباربخشی بیمارستان ها.
 .3بررسی موانع در فرآیندهای آموزشی و پژوهشی موجود در مرکز و
ارائه راهکار برای آنها.
.4

اجرای

نیازسنجی

آموزشی

و

پژوهشی

از

اساتید

و

دانشجویان

بیمارستان ها ،و تاثیر آن در سیاست های علمی بیمارستان.
 .5برنامه ریزی ،تدوین و تهیه امکانات مورد نیاز جهت برگزاری
کارگاه ها ،برنامه ها و دوره های آموزشی و پژوهشی.
 .6نظارت بر اجرای درست دستورالعمل های ابالغ شده از سوی دانشکده
ها و تعامل با مدیریت بیمارستان.
 .7بررسی زمینه های همکاری علمی مرکز با دیگر مراکز علمی.
 .8بررسی و رفع مشکالت فراگیران در فضاهای رفاهی مرکز.
 .9همکاری در بررسی مشکالت مربوط به امور آموزشی بیمارستان از نظر
کادر آموزشی ،اجرای برنامه ها ،آیین نامه و مقررات آموزشی.
علی

دکتر

امیدیان

دکتر علی رضایی انزهایی
معاون

آموزشی

بیمارستان

ایت
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ا...طالقانی

ابادان

