
 

 علمیهیئتپژوهشی و درمانی اعضاء روش اجرایی ارزیابی و نظارت بر عملکرد آموزشی، 

فرایند زیر تعریف و در این مرکز اجرا  علمیهیئتارزیابی عملکرد آموزشی اعضاء  منظوربه

:گرددمی  

 ابتدای هر فصل به ایشان ابالغ گردد. علمیهیئتبرنامه آموزشی هر عضو  .1

 .گرددمیمربوطه ثبت  هایفرماز طریق تکمیل  علمیهیئتاعضا در طول دوره آموزش  .2

  گرددمیحضور و عدم حضور در برنامه گزارش صبحگاهی توسط کارشناس آموزش ثبت  

  حضور و عدم حضور در برنامه کنفرانس هفتگی، گراند راند، ژورنال کالب نیز توسط کارشناس

 .گرددمیآموزش ثبت 

  توسط دانشجویان ثبت و به کارشناسان آموزش  شدهطراحی هایفرمبرگزاری راند نیز از طریق

 .شودمیتحویل داده 

  هر درمانگاه ثبت  هایمنشیتوسط  شدهطراحی هایفرمساعات حضور در درمانگاه آموزشی از طریق

 .شودمیو به کارشناس آموزش تحویل داده 

گروه یا رئیس بخش مربوطه به ایشان  با امضای مدیر علمیهیئتدر پایان ماه گزارشی از عملکرد عضو  .3

 .گرددمیابالغ و رونوشت آن به ریاست دانشکده و ریاست بیمارستان ارسال 

 در نیز جدول زیر طراحی و  علمیهیئتارزیابی و نظارت بر عملکرد درمانی اعضاء  منظوربه

نیز  دانشکدهارسال و یک رونوشت به ریاست  علمیهیئتماه گزارش آن به عضو  3هر  پایان

 خواهد داشت. تأثیر کارانهدرمانی بر پرداخت  عملکرد. بدیهی است نمره گرددمیارسال 

 

 

 

 

 



 توسط معاون آموزشی علمیهیئتعضو  آموزشی عملکرد فرم سنجش کیفیت

 

 ضعیف متوسط خوب عالی عنوان ردیف

     مقرر آموزشی در بیمارستان هایساعتحضور منظم طبق  1

2 
 هایمسئولیترعایت نظم و دقت و داشتن پشتکار در 

 محوله
    

     اخالقی اسالمی هایارزشپایبندی به  3

     تعامل شایسته با همکاران و رعایت احترام متقابل 4

     تالش برای ارتقاء کیفیت علمی بیمارستان 5

     تکمیل ساعات موظف آموزش 6

7 
میزان رضایت دانشجویان از نحو آموزش و رفع اشکال و 

 تعامل
    

     (حضوروغیاب منظم)توانایی مدیریت کالس و برقراری نظم  8

     اوراق امتحانی و تنظیم لیست نمرات موقعبهتصحیح  9

     آموزش هر آنچه برای دانشجو در مراقبت بالینی الزم است. 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میعلهیئتفرم سنجش کیفیت درمانی پزشک متخصص، فلوشیب و فوق تخصص عضو 

 

 امتیاز کنندهارزیابی معیارها ردیف 

 ویزیت سرپایی موقعبهمیزان حضور در کلینیک و انجام   1

 رعایت استانداردهای مربوطه به زمان ویزیتبیماران و 

 0-5  رئیس بیمارستان

اورژانس در حداقل زمان ممکن بر  بیمارانتعیین تکلیف  2

 ابالغی از سوی وزارت هایدستورالعملاساس 

 0-5  رئیس بیمارستان

و مستمر در اتاق عمل و یا در زمان انجام  موقعبهحضور   3

 پروسیجرهای تشخیصی بر بالین بیماران

 0-5  رئیس بیمارستان

میزان پاسخگوی و پذیرش بیماران پیچیده و انجام  4

 اعمال جراحی مجدد و پرخطر

 

 0-10  رئیس بیمارستان

 هایپروتکل و الین گاید)  بالینی راهنماهای رعایت 5

 موسسه و وزارت سوی از ابالغی

 0-5  رئیس بیمارستان

 قوانین مطابق بیمارستان در فیزیکی حضور میزان 6

 کشوری

 0-5  رئیس بیمارستان

 0-10  رئیس بیمارستان بیمارستان نیاز حسب آنکالی و مقیمی انجام کیفیت 7

 و اعتباربخشی فرایند در مشارکت میزان 8

کیفیت ارتقا هایبرنامه  

 بیمارستان

 0-10  رئیس بیمارستان

 0-5  رئیس بیمارستان بیمارستانی هایکمیته در مشارکت و حضور 9

 0-5  رئیس بیمارستان کارکنان آموزش در فعال مشارکت 10

 0-30  رئیس بیمارستان پزشک عملکرد از بیماران رضایت میزان 11

 امتیاز 100 جمع کل  

 

 



در پایان سال تحصیلی گزارش آن به معاون آموزشی  و شودمیکه در ابتدای هرسال تحصیلی به اعضاء داده  شدهطراحیفرمی  علمیهیئتارزیابی عملکرد پژوهشی اعضاء  منظوربه

 علمیئتهیتشویقی اعضاء  نامهآیینگردد. در ضمن نمره عملکرد پژوهشی با توجه به ها ارسال میپژوهشی بیمارستان ارسال  و یک رونوشت آن به ریاست بیمارستان و ریاست دانشکده

 مشمول پاداش خواهد شد.

 
 توضیحات عنوان  تعداد

 مقاله

 مجله

         علمی ترویجی

         علمی پژوهشی

ISI         

         ISIمعتبر غیر 

         عمومی،تخصصی

 همایش

 المللیبین
       کامل مقاالت

       خالصه مقاالت

 ملی
       کامل مقاالت

       خالصه مقاالت

 کتب

 تخصصی
         تألیف

         ترجمه

 عمومی
         تألیف

         ترجمه

 نامهپایان

 کارشناسی ارشد
          
         

 پزشکی
          

          

             طرح پژوهشی

              

 


