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 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 های سرپایی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیگاهارتقای امکانات و کیفیت آموزش بالینی در درمان

 افزایش کمیت و کیفیت ابزار و تجهیزات معاینات بیمار جهت استفاده فراگیران (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 ن پیشرفتمیزا اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 96اسفند  96مهر معاون آموزشی هاتکمیل ست معاینه در تمامی درمانگاه 1
میلیون  700

 ریال
 درصد 90

2 
های الکترونیک در درمانگاه قلب و داخلی برای ضبط خریداری گوشی

 انرصداهای قلبی و ریوی بیماران نادر و آموزشی جهت استفاده تمام فراگی
 درصد 100 میلیون ریال 100 96اسفند  96مهر معاون آموزشی

 96اسفند  96مهر معاون آموزشی خریداری ویدئو افتالموسکوپ برای درمانگاه چشم 3
میلیون  200

 ریال
 درصد 100

 ددرص 50 میلیون ریال 100 96اسفند  96مهر معاون آموزشی خریداری ویدئو اتوسکوپ برای درمانگاه گوش و حلق 4

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 های سرپایی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیمانگاهارتقای امکانات و کیفیت آموزش بالینی در در

 تناسب تعداد روز و ساعات حضور فراگیران در درمانگاه در برنامه آموزشی (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 پیشرفت میزان اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 ی حضوروغیاب دانشجویان و اینترن ها در درمانگاهتدوین و اجرای برنامه 1
معاونت آموزشی 

 بیمارستان
 96دی 

ادامه تا 

 سال بعد
 درصد 30 میلیون ریال 5

 ی حضوروغیاب اساتید در درمانگاهتدوین و اجرای برنامه 2
معاونت آموزشی 

 بیمارستان
 96ی د

ادامه تا 

 سال بعد
 درصد 30 میلیون ریال 5

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 های سرپایی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیارتقای امکانات و کیفیت آموزش بالینی در درمانگاه

 ثبت و مستندسازی بیماران ویزیت شده در درمانگاه (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
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تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 )درصد( ) میلیون ریال (

 تهیه  الگ بوک کارورزی و کارآموزی 1
مدیر گروه و 

 کارشناس آموزش
 96دی 

ادامه تا 

 سال بعد
 درصد 60 میلیون ریال 20

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر بازنگری: تاریخ معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 های سرپایی مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیارتقای امکانات و کیفیت آموزش بالینی در درمانگاه

 تقویت طب مبتنی بر شواهد (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 96اسفند  96مهر ITمسئول تجهیز سیستم کامپیوتری و اینترنت 1
میلیون  700

 ریال
 درصد 90

2 
ی های مبتنی بر شواهد کتابخانهای بیمارستان به پایگاههاتصال سیستم

 مرکزی

و  ITمسئول 

 کتابخانه
 درصد 70 میلیون ریال 10 96اسفند  96دی 

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalف کلی)هد

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 ارتقای امکانات و کیفیت آموزش بالینی اورژانس

 ارتقای امکانات و کیفیت آموزش بالینی اورژانس (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

 تاریخ

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 تماس مستقیم کاروز با پزشک مقیم در ساعات شیفت شب 1
معاون آموزشی و 

 یعلمئتیهاعضای 
 96مهر

در طول 

 دوره
 درصد 50 0

2 
خریداری اسکنرهای دستی در اورژانس جهت تصویربرداری از مدارک و 

 پرونده بیمار جهت ارائه در مورنینگ و ... )با رعایت اصول اخالقی(
 96مهر معاون آموزشی

در طول 

 سال
 درصد 60 میلیون ریال 30

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 "مورنینگ، راند آموزشی ، گراند راند"های آموزشی ی آموزش بالینی در بخشهابرنامهارتقای کیفیت 

 "مورنینگ، راند آموزشی ، گراند راند"های آموزشی های آموزش بالینی در بخشارتقای کیفیت برنامه (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز مسئول اجرا یتشرح فعال ردیف
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تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان
 )درصد( ) میلیون ریال (

1 
هایی های مختلف )با ارجحیت بخشبرگزاری منظم گراند راندها در بخش

 صورت منظم ندارند.(که راند آموزشی به

مدیر گروه و اعضا 

 علمیهیئت
 96دی

ادامه تا 

 سال بعد
 درصد 60 0

2 
هایی که تعداد اعضا تعیین مسئول مورنینگ ریپورت روزانه برای گروه

 علمی بیشتری دارند.هیئت
 96دی مدیر گروه 

ادامه تا 

 سال بعد
 درصد 40 0

 96مهر معاون آموزشی ها به وایت بورد و رایانه، اینترنت و ویدئو پروژکتورتجهیز تمام کالس 3
در طول 

 سال

میلیون  250

 ریال
 ددرص 80

4 

کالس و یک  2سازی حداقل ها به اینترنت و آمادهتجهیز تمامی کالس

نس جهت برگزاری مورنینگ ریپورت آنالین، تله کنفرانس و تله سالن کنفرا

 گراند راند

 درصد 90 میلیون ریال 80 96آذر  96مهر معاون آموزشی

5 
افزار ادوبی کانکت ی وبینار و نرمها به سامانهی کالساتصال کلیه

(Adobe Connectجهت تسهیل در برگزاری جلسات آنالین ) 

معاون آموزشی و 

 ITواحد 
 درصد 100 میلیون ریال 10 96آذر  96مهر

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 علمیهای بالینی فراگیران و اعضای هیئتدانش، آگاهی و مهارت ارتقای

 علمیهای بالینی فراگیران و اعضای هیئتارتقای دانش، آگاهی و مهارت (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 96مهر علمیاعضای هیئت های مختلف آموزشیهای تئوری و عملی کاربردی در بخشبرگزاری کالس 1
در طول 

 سال

میلیون  300

 ریال
 درصد 80

2  
دانشگاه جهت استفاده از  EDCمابین بیمارستان با ی فینامهانعقاد تفاهم

Skill Lab 

معاون آموزشی 

 EDCبیمارستان، 

 دانشگاه

 درصد 80 0 96اسفند  96بهمن 

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

ف هد

 (:Objectiveاختصاصی)
 Tele-Medicineو  E-Learningهای آموزش نوین، ارتقای کیفیت آموزش بالینی مبتنی بر روش

 Tele-Medicineو  E-Learningهای آموزش نوین، ارتقای کیفیت آموزش بالینی مبتنی بر روش (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 ول اجرامسئ شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 96مهر معاون آموزشی اجرای طرح کلینیک مجازی 1
در طول 

 سال
 درصد 60 میلیون ریال 70

 96مهر معاون آموزشی (Joint Clinicاجرای طرح کلینیک مشترک دیابت و چشم ) 2
در طول 

 سال
 درصد 30 لیون ریالمی 20
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4 
های صبحگاهی آنالین با اساتید خارج مرکز )اساتید داخلی برگزاری گزارش

 و خارجی(
 96مهر معاون آموزشی

در طول 

 سال
 درصد 80 0

5 
اورژانس جهت تهیه تصاویر از مدارک خریداری اسکنرهای دستی در 

 آموزشی بیماران
 96مهر معاون آموزشی

در طول 

 سال
 درصد 80 میلیون ریال 30

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 قاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستانارت (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 96تا پایان سال  %20علمی تا ارتقاء کمیت و  کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت

 های آموزشیبخش مقاطع کارورزی و کارآموزی با همکاری گروههای پایانایجاد تسهیالت در برگزاری آزمون (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:ول فعالیتجد

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 دریافت سؤاالت نوشتاری و تایپ سؤاالت مذکور با رعایت نکات امنیتی 1
ها و مدیران گروه

 کارشناس آموزش
 درصد 60 0 ماهانه 96مهر

2 
علمی مدیر گروه و علمی اعضاء هیئترسی سؤاالت در گروه اعضای هیئتبر

 علمیاعضاء هیئت
 درصد 50 0 ماهانه 96مهر علمیاعضاء هیئت

3 
های آموزشی )برخی شده در بانک سؤال گروهقرارگیری سؤاالت تایپ

 ها(گروه
 درصد 30 0 ماهانه 96مهر هامدیران گروه

4 
-VRهای تئوری، عملی و ای اجرای آزمونفراهم کردن فضای فیزیکی بر

OSCE در بیمارستان 

معاون آموزشی و 

 هامدیران گروه
 درصد 80 میلیون ریال 50 ماهانه 96مهر 

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 95تا پایان سال  %20علمی تا ارتقاء کمیت و  کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیئت

 های آموزشی و ارزشیابی اساتید نظارت بر فعالیت (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا ح فعالیتشر ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

1 

های بالینی )مورنینگ ریپورت، گراند راند، های ثبت فعالیتتدوین فرم

درمانگاه و ...( باقابلیت ثبت حضور اساتید، فراگیران، نوع فعالیت صورت 

 یهگرفته و امضای تأیید

معاون آموزشی و 

 کارشناس آموزش
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 80 0

2 
های آموزشی بالینی با ثبت نامحسوس حضوروغیاب اساتید حاضر در عرصه

 های حضوروغیاب دانشجویاناستفاده از فرم

معاون آموزشی و 

 کارشناس آموزش
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 60 0

3 
درجه )با همکاری برخی  360های ارزشیابی طراحی و استفاده از برگه

 های آموزشی(گروه

معاون آموزشی و 

 مدیر گروه
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 20 میلیون ریال 20

4 
های طراحی و استفاده از الگ بوک های آموزشی )با نظر و صالحدید گروه

 آموزشی مربوطه(

معاون آموزشی و 

 مدیر گروه
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 50 میلیون ریال 50

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی
 96مهر  تاریخ صدور:

 معاونت آموزشی
 97مهر تاریخ بازنگری:
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 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 96 - 97در سال تحصیلی  %20های مختلف تا کمیت و کیفیت آموزش کارورزان، کارآموزان و فراگیران ردهارتقاء 

 های مختلفثبت حضوروغیاب و فعالیت کارورزان، کارآموزان و فراگیران رده (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 ی ثبت اثرانگشتثبت حضوروغیاب اینترن ها با استفاده از سامانه 1
کارشناس 

 دانشجویی
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 60 میلیون ریال 100

 های مربوطهثبت محسوس حضوروغیاب فراگیران در دفاتر و فرم 2

اء مدیر گروه،اعض

علمی و هیئت

 کارشناس آموزش

 96مهر
در طول 

 سال
 درصد 70 0

3 
های آموزشی بالینی ثبت نامحسوس حضوروغیاب فراگیران حاضر در عرصه

 های بالینی های ثبت فعالیتبا استفاده از فرم
 96مهر کارشناس آموزش

در طول 

 سال
 درصد 60 0

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 96 - 97در سال تحصیلی  %20های مختلف تا ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش کارورزان، کارآموزان و فراگیران رده

 ای، ایمنی بیمار و طب مبتنی بر شواهدی آموزش پاسخگو، اخالق و آداب حرفههای آموزشی در حوزهی فعالیتتوسعه (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ریال ( ) میلیون

1 
ی آموزش های آموزشی در حوزهی فعالیتریزی جهت توسعهبرنامه

 گیری مبتنی بر شواهدای، ایمنی بیمار و تصمیمپاسخگو، اخالق حرفه

معاون آموزشی 

 EDCبیمارستان، 

و روسای 

 هادانشکده

 96دی 
در طول 

 سال
 درصد 20 0

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ت آموزش بالینی بیمارستانارتقاء کیفی (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 96 - 97در سال تحصیلی  %20های مختلف تا ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش کارورزان، کارآموزان و فراگیران رده

 های مختلف فراگیرانهای آموزشی موردنیاز ردهبرگزاری کالس (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 96مهر کارشناس آموزش های آموزشیثبت مستندات برگزاری کالس 1
در طول 

 سال
 درصد 60 0
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 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96 مهر تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 96 - 97در سال تحصیلی  %20های مختلف تا ارتقاء کمیت و کیفیت آموزش کارورزان، کارآموزان و فراگیران رده

 های پایان دورهارزیابی فراگیران از طریق آزمون (:Strategyرنامه)عنوان ب

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

1 
ی و های آموزشهای پایان دوره و ارسال به گروهاخذ نتایج آزمون

 هادانشکده

گروه آموزشی 

 مربوطه
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 40 میلیون ریال 30

 EDCتحلیل نتایج به کمک  2
EDC  و گروه

 آموزشی مربوطه
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 10 میلیون ریال 10

 تهیه گزارش و ارائه بازخورد 3
گروه آموزشی 

 مربوطه
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 10 میلیون ریال 10

 رکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیم

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 96 - 97تا پایان سال تحصیلی  %30ی فراگیران تا ارتقاء کیفیت امکانات و تسهیالت آموزشی و رفاه 

 هاساماندهی وضعیت پاویون (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 سرویسها و سلفها، رختکناویونبررسی امکانات و وضعیت پ 1
معاون آموزشی و 

 هاروسای دانشکده
 96مهر

در طول 

 سال
 درصد 80 0

 های فراگیراندریافت نیازها و درخواست 2

معاون آموزشی و   

کارشناس 

 دانشجویی

 96مهر
در طول 

 سال
 درصد 70 0

 هاتهیه لیست امکانات موردنیاز پاویون 3

معاون آموزشی و   

کارشناس 

 دانشجویی

 96دی 
در طول 

 سال
0 

 درصد 60

 هاها به مسئولین مربوطه و خرید آنارائه لیست امکانات موردنیاز پاویون 4

معاون آموزشی و   

کارشناس 

 دانشجویی

 96مهر
در طول 

 سال

میلیون  800

 ریال
 درصد 60

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: نت آموزشیمعاو

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)
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هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 96 - 97تا پایان سال تحصیلی  %30ارتقاء کیفیت امکانات و تسهیالت آموزشی و رفاهی فراگیران تا  

 CRDUساماندهی کتابخانه بیمارستان و اتاق جستجوی پژوهشی  (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

1 
ت فیزیکی کافی و مناسب برای استفاده از فراهم آوردن امکانات و تسهیال

 منابع در داخل کتابخانه
 96مهر مسئول کتابخانه

در طول 

 سال

میلیون  350

 ریال
 درصد 80

 بیمارستان CRDUافزاری واحد ی فیزیکی و نرمتوسعه 2
معاون پژوهشی و 

 کارشناس پژوهشی
 96آبان  96مهر 

میلیون  250

 ریال
 درصد 100

 هشی و درمانی عالمه بهلول گنابادیمرکز آموزشی، پژو

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 95تا پایان سال  %30ارتقاء کیفیت امکانات و تسهیالت آموزشی و رفاهی فراگیران تا 

 ساماندهی دسترسی به امکانات مجازی بیمارستان (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

 96مهر مسئول کتابخانه ع الکترونیکیکمک به کاربران در استفاده از مناب 1
در طول 

 سال
 درصد 50 0

2 
افزاری و های مختلف بیمارستان به امکانات نرممجهز نمودن بخش

 افزاریسخت
 96مهر ITمسئول

در طول 

 سال

میلیون  600

 ریال
 درصد 60

 ی دیجیتال آنالین بر روی سایت بیمارستانی کتابخانهبارگذار 3
مسئول کتابخانه و 

 بط سایترا
 96آذر

در طول 

 سال
 درصد 80 میلیون ریال 10

4 
ی بوردهای آموزشی و راهنما با استفاده از فناوری واقعیت ساز هوشمند

 ی صاحب فناوری مذکورهاشرکتدانشگاه و  EDCافزوده با کمک 

معاون آموزشی، 

EDC  ی هاطرفو

 ربطیذ

 96اسفند 
فروردین 

97 
 درصد 30 میلیون ریال 50

 96اسفند  های آموزشیگروه ی بوردهای هوشمند آموزشیریرگکابه 5
در طول 

 سال
 درصد 10 0

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 رستانارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیما (:Goalهدف کلی)

هدف 

 (:Objectiveاختصاصی)
 ارتقا آموزش علوم پزشکی در راستای استانداردهای ملی ارتقا آموزش بالینی

 (:Strategyعنوان برنامه)
ربط در خصوص اعتباربخشی آموزشی پژوهشی علمی و کارشناسان ذیهای آموزشی، اعضا هیئتافزایش آگاهی مدیران ارشد، مدیران گروه

 آموزشی های بیمارستان

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (
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1 
ای ههای اعتباربخشی آموزشی پژوهشی بیمارستانبررسی جزییات سنجه

 اهآموزشی در تیم مدیریت آموزش بیمارستان و با حضور روسای دانشکده

تیم مدیریت 

آموزش و روسای 

 هادانشکده

 درصد 70 0 96دی  96مهر

2 
ای ههای اعتباربخشی آموزشی پژوهشی بیمارستانبررسی جزییات سنجه

 ی کارشناسی معاونت آموزشی بیمارستانآموزشی توسط بدنه

گروه کارشناسی 

 معاونت آموزشی
 درصد 80 0 96دی  96مهر 

 مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی عالمه بهلول گنابادی

 96مهر  تاریخ صدور:

 97مهر تاریخ بازنگری: معاونت آموزشی

 BH-AcPl-QuImکد سند:      

 ارتقاء کیفیت آموزش بالینی بیمارستان (:Goalهدف کلی)

 ارتقا آموزش علوم پزشکی در راستای استانداردهای ملی ارتقا آموزش بالینی (:Objectiveهدف اختصاصی)

 های آموزشی بیمارستان تأمین اعتبار، تسهیل و اجرای فرآیندهای مندرج در استانداردهای اعتباربخشی آموزشی پژوهشی (:Strategyعنوان برنامه)

 های برنامه:جدول فعالیت

 مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف
تاریخ 

 شروع

تاریخ 

 پایان

 میزان پیشرفت اعتبار موردنیاز

 )درصد( ) میلیون ریال (

1 

سازی استانداردهای های موردنیاز جهت پیادهصدور مصوبه

های آموزشی در  تیم اعتباربخشی آموزشی پژوهشی بیمارستان

 هاوزش بیمارستان و با حضور روسای دانشکدهمدیریت آم

تیم مدیریت 

آموزش و روسای 

 هادانشکده

 96بهمن 
در طول 

 سال
 درصد 70 0

2 

های اعتباربخشی آموزشی پژوهشی سنجه یاجرای خودارزیاب

ی کارشناسی معاونت آموزشی های آموزشی توسط بدنهبیمارستان

 بیمارستان

روه کارشناسی گ

 زشیمعاونت آمو
 96اسفند 

در طول 

 سال
 درصد 40 0

          


