
  

1400 

 كودكان گروه اساتيد تذكر و تشويق نامه آيين

 كرمانشاهي محمد بيمارستان

  رشادت سهيال  دكتر: تدوين و طراحي 

 كرمانشاهي محمد بيمارستان  EDU واحد

 



1 
 

  اساتيد باليني گروه كودكان بيمارستان محمد كرمانشاهي  تذكرآيين نامه تشويق و 

 

 
 اين آيين نامه كه در واحدEDU   بند  ( 14)ورديف(  2مشتمل بر)گروه تدوين گرديده است

قرار كليه اعضاي گروه و موافقت مدير محترم گروه مي باشد كه به تاييد تبصره ( يكو ) 

 است و الزم االجرا مي باشد . گرفته

  الزمه تاييد هر يك از موارد فعاليتهاي انجام شده آموزشي اعضا هيات علمي گروه كه

دو سوم اعضا  حداقل تاييد و شوراي گروه طرح درمندرج در اين آيين نامه  مي باشد ،

رم محت معاونت و سپس مكاتبه با  موافقت مدير محترم گروه آنو در راس شوراي گروه 

و در صورت  تا در صورت موافقت رياست محترم دانشكده پزشكي آموزش باليني دانشكده

دريافت موارد تشويقي  مشمول لزوم تاييد معاونت آموزشي دانشگاه و سير مراحل اداري 

 مندرج در اين آيين نامه گردد .

 

 -  موارد تشويقي آيين نامه  -1رديف 

ارتقا گروه در اعتبار  منجر بهانجام شده توسط هر يك از اساتيد عضو گروه كه  فعاليتهاي آموزشي (1

و در راس در شوراي گروه در شوراي گروه مطرح و با تاييد دو سوم اعضا  گرددبخشي آموزشي 

موافقت مدير محترم گروه به معاونت آموزشي دانشكده ارسال  تا در صورت موافقت رياست  آن

 قرارگيرد. پايه تشويقيمحترم دانشكده پزشكي مشمول 

در چارچوب مقررات  معاونت مشاركت با ديگر دانشگاهها فرصتهاي آموزشي و ايجاد    (2

 آنو در راس گروه دو سوم اعضا در شوراي گروه مطرح و با تاييد آموزشي و دانشكده پزشكي 

موافقت مدير محترم گروه به معاونت آموزشي دانشكده ارسال  تا در صورت موافقت رياست محترم 

 قرارگيرد. پايه تشويقيدانشكده پزشكي مشمول 

 

 شوراي گروه و  ضمن طرح در  ين آيين نامه( مندرج در ا 41 الي 3) بندهاي  موارد ذيل

گروه و در راس آن موافقت مدير محترم گروه و سپس مكاتبه با  معاونت  دو سوم اعضا تاييد حداقل

موافقت رياست محترم دانشكده پزشكي و سير مراحل  و در راس آنمحترم آموزش باليني دانشكده 

عضو هيات علمي در هر يك از بندهاي كسري امتيازات  معادل سازي مشمولاداري  

 قا امتيازات كارنامه آموزشي آن عضو هيات علمي  مي باشد كارنامه آموزشي  و يا ارت

 

 نجام ماموريت هاي آموزشي جهت گروه ا (3
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با گروههاي ديگر آموزشي  و يا ديگر دانشكده ها در آموزشي  ايجاد تعامل مشترك  (4

 سطح دانشگاه 

مركز مطالعات و  فرمت در چارچوبارائه و اجراي فرآيندهاي آموزشي در سطح گروه  (5

 ارائه مستندات اجراي فرآيند در گروه - توسعه دانشگاه

انجام شده توسط هر يك از اساتيد عضو گروه كه خارج از شرح  آموزشيداوطلبانه  فعاليتهاي (6

در ارتقا اثربخشي آموزشي گروه وظايف تعيين شده گروه براي آن عضو هيات علمي باشد و منجر به 

  گرددارزيابي بيروني 

انجام شده توسط هر يك از اساتيد عضو گروه كه خارج از شرح  آموزشيداوطلبانه  فعاليتهاي (7

از هر يك از موارد  پنج  مورد 5انجام وظايف تعيين شده گروه براي آن عضو هيات علمي باشد. 

  :ميتواند مشمول اجراي آيين نامه گردد  ذيل

  در سال پنج مورد 5  فراگيرانجديد به  گايد الين هاي آموزشي داوطلبانه ارائه  الف(

 ، پنج مورد( 5در موضوعات كاربردي )در سطح كارورزي  مدلينگ كالسهاي داوطلبانهارائه    ب(

 مورد ( در سال 3پنج مورد( و ) در سطح دستياري  5)در سطح كارآموزي 

 مورد 3سطح دستياري  آموزشي  در  ژورنال كالب هاي    داوطلبانه ارائه   ج(

 در سال  مورد 2  دستياريسطح در تومور بورد  داوطلبانهد(  ارائه 

 مورد در سال  3 با دستياران Text REVIEWارائه داوطلبانه     (و

 مورد در سال  2با فراگيران  CPCارائه داوطلبانه     ه(

 مورد در سال 3فراگيران  باكنفرانس ارائه داوطلبانه     (  ي

كه خارج از شرح وظايف تعيين شده گروه توسط استاد مربوطه  درمانگاهي داوطلبانه آموزش (8

 منجر به رضايت از استاد در نظرسنجي از دانشجويانبه نحوي كه  براي آن عضو هيات علمي باشد

آموزش ديده  از طريق تكميل فرم نظرسنجي در پايان آموزش به توسط و با نظارت سوپروايزر 

آموزش  نظرسنجي  مالك رضايت كسب حداقل  دو سوم امتيازات  .آموزشي گروه گردد 

 در مانگاه از استاد باشد. 

در پايان هر دوره سه دستيار (  –كارآموز  –) كارورز از دانشجويان آموزش ديده نظرسنجي (9

از طريق تكميل فرم نظرسنجي توسط و با نظارت  )گروه هر يك از اعضا هيات علمي ي ازآموزش ماهه

 دو مورد (2) دردر صورتي كه هر يك از اعضا هيات علمي گروه (سوپروايزر آموزشي گروه 

  بيش از دو سوم امتياز را كسب كرده باشند نظرسنجي
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آموزشي كه خارج از شرح  در هر دوره سه ماههجديد  ارائه داوطلبانه كارگاههاي آموزشي (11

 مصوبه گروه براي آن عضو هيات علمي باشد.وظايف 

 

 –در جايگاه مسئولين محترم انترني هيات علمي با مدير محترم گروه  محترم همكاري عضو (11

 در طول يكسال  ژري و دستياري در سطح گروه استا

 اجراي فعاليتهاي آموزشي مندرج در آيين نامه ميتواند با نظر مدير محترم گروه و موافقت –تبصره يك 

 اعضا قابل ذخيره براي سال بعد قرار گيرد .

 -  آيين نامه   ذكرت موارد -2رديف 

 

عدم احراز امتيازات الزمه در عدم شموليت  امتياز سنوات ساالنه آن عضو هيات علمي  در صورت  (12

  مصوبه دانشگاهكارنامه آموزشي 

ي اعضا محترم هيات فعاليتهاموافقت با اجرا و نظارت رياست و معاونت محترم دانشكده پزشكي بر  (13

 يين نامه هاي مصوبه دانشگاهعلمي از طريق آ

مكفي هيات علمي  بر اساس وجود مستندات محترم در صورت عدم اجراي قوانين گروه توسط عضو  (14

مبني   ،در صورت عدم  ارائه ادله الزم از سوي آن عضو هيات علمي مبني بر عدم اجراي قوانين گروه

نظر مدير محترم گروه همچنين تاييد دو سوم اعضا شوراي گروه  مشمول  ايط وي بابر قانوني بودن شر

 تصميم گيري گروه در خصوص ادامه و يا نحوه همكاري با آن عضو هيات علمي  خواهد گرديد. 

 

 واحد  –: دكتر رشادت و تدوينراحي طEDU   بيمارستان محمد كرمانشاهي 

 

 


