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برنامه  استراتژ یک  ارتقاي بالینی                                                                                              

 

                                               گروه   کودکان                              
 

                                         

 

                                   بیمارستان محمد کرمانشاهی 
 

 طراحی برنامه  و نویسنده : دکتر سهیال رشادت 
 بیمارستان محمد کرمانشاهی   EDUدانشیار کودکان و مسئول واحد واحد 

 
 

 مدیر محترم گروه کودکان  –ناظر برنامه : جناب آقاي دکتر رضا اکرمی پور 
فوق تخصص انکولوژي بیماریهاي کودکان  

  



2 

 

 

          

 برنامه گروه کودکان در راستاي ارتقاي بالینی گروه در بیمارستان محمد کرمانشاهی                         

  

حوزه /حوزه هاي مرتبط با اجراي                    برنامه گروه کودکان  ردیف 
برنامه  

تقویت آموزش سرپایی   1 
 

دانشجویان معرفی شده به گروه کودکان در بیمارستان 
محمد کرمانشاهی  

  اساتید محترم گروه کودکان 
  مدیریت درمانگاه 
  معاون محترم آموزشی بیمارستان

 محمد کرمانشاهی
   واحد محترم آموزش بیمارستان 
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هدایت پایان نامه هاي دانشجویان پزشکی 

 
 معرفی شده به گروه کودکان  به سمت اولویت هاي 
پ ژوهشی سالمت محور مطابق با اهداف  ملی سالمت 
کودکان بویژه حل مسائل  سالمت  کودکان در استان 

 )  PROBLEM BASEDکرمانشاه (

 اساتید محترم گروه کودکان 
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
   معاونت محترم تحقیقات دانشگاه 
   دانشکده پزشکی

حساس سازي دانشجویان پزشکی   3
 

معرفی شده به گروه نسبت به پاسخگویی اجتماعی  
 

  اساتید محترم  گروه کودکان
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
 واحد محترم آموزش بیمارستان 

تدوین درسنامه هاي آموزشی   4
 

در زمینه هاي تخصصی و فوق تخصصی بیماریهاي 
کودکان در موضوعات کاربردي جهت دانشجویان پزشکی 

با رویکرد ارتقا عملکرد بالینی آنان  
 

  اساتید محترم گروه کودکان
  معاونت آموزش بالینی دانشکده

 پزشکی 
  مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه 
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بیمارستان  شامل :   EDUتشکیل کمیته هاي واحد   5
 

 – برنامه ریزي آموزشی –( کمیته هاي ارزشیابی 
 استعدادهاي درخشان ) –توانمند سازي اساتید 

 
  

  اساتید محترم گروه کودکان 
  واحدEDU  بیمارستان  
  مرکز مرکز مطالعات و توسعه

 دانشگاه 
 واحد محترم آموزش بیمارستان 

ریاست محترم بیمارستان   ارتقا امکانات آموزشی بیمارستان محمد کرمانشاهی   6
  مدیریت محترم بیمارستان 
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
 واحد محترم آموزش بیمارستان 

تدوین گاید الین هاي آموزشی بالینی   7
 

مختص فراگیران پزشکی و دستیاران اطفال  

 اساتید محترم گروه کودکان  
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
  مرکز مرکز مطالعات و توسعه

دانشگاه 
 اساتید محترم گروه کودکان نیاز سنجی آموزشی از اساتید گروه   8

  واحدEDU  بیمارستان 
  مرکز مرکز مطالعات و توسعه

دانشگاه 
شناسایی خال هاي آموزشی   9

 
موجود در گروه کودکان و سیاستگزاري آموزشی توسط 

گروه کودکان  در جهت رفع آنها  
 

 اساتید محترم گروه کودکان 
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
  واحدEDU بیمارستان  
 واحد محترم آموزش بیمارستان 

تدوین اولویت هاي پژوهش در آموزش   10
 

 اساتید محترم گروه کودکان 
  واحدEDU  بیمارستان 

انجام تحقیقات آموزشی  11
 

 با رویکرد شناسایی مشکالت آموزشی در سطح 
گروه/دانشکده/دانشگاه  

  اساتید محترم گروه کودکان 
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
  واحدEDU بیمارستان  
  معاونت محترم تحقیقات دانشگاه 
  دانشکده پزشکی
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 اساتید محترم گروه کودکان ارتقا تعداد و تنوع برنامه هاي آموزشی گروه    12
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
 واحد محترم آموزش بیمارستان 

 
 اساتید محترم گروه کودکان E.B.M تقویت آموزش مبتنی بر شواهد  13

 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
  واحد محترم آموزش بیمارستان

 گروه محترم اساتید   در بیمارستان   Follow upراه اندازي واحد  14
  ریاست محترم بیمارستان 
  مدیریت محترم بیمارستان

راه اندازي برنامه ریجستري بیماریهاي کودکان  15
 

 در بیمارستان محمد کرمانشاهی  

  اساتید محترم گروه کودکان 
  معاونت محترم تحقیقات دانشگاه 
  ریاست محترم بیمارستان 
  مدیریت محترم بیمارستان

تشکیل مرکز تحقیقات بیماریهاي کودکان   16
 

در بیمارستان محمد کرمانشاهی  

  اساتید محترم گروه کودکان 
  ریاست محترم بیمارستان 
 مدیریت  محترم بیمارستان 
   معاونت محترم تحقیقات دانشگاه

 

 

 

  


