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  واحدEDU بیمارستان محمد کرمانشاهی داراي گاید الین هاي  آموزشی تدوین شده ذیل براي آموزش فراگیران به 

 شرح  ذیل است .

  گایدالین هاي آموزشی  گروه کودکان /لیست فلوچارت ها

حیطه
 

 رشته تخصصی و فوق تخصصی نام استاد هیات علمی موضوع آموزشی

نوزادن
 

 درمان نوزاد با هیپوکلسمی
 آقاي دکتر وکیلی امینی 

 
 فوق تخصص نوزادان

 درمان هایپوناترمی و هیپرناتومی
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

 NCPAPگایدالین درمان با 
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

  درنوزادانCBSالگوریتم جلوگیري از بیماري عفونت زودرس 
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

 اقدامات درمانی اولیه در نوزادان مبتال به بیماري تنفسی
 

 فوق تخصص نوزادان آقاي دکتر وکیلی امینی

  اه

 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي  درمان آنافیالکسی
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 آلرژي

 
 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي 

 خونریزي گوارشی
 

 متخصص کودکان و نوزادان آقاي دکتر کرامتی

 اوتیت میانی حاد
 

 خانم دکتر سیمین قینی 
 خانم دکتر میترا همتی 

 متخصص کودکان و نوزادان
 متخصص کودکان و نوزادان

 کوتاه قدي
 

 متخصص کودکان و نوزادان آقاي دکتر کرامتی

 کروپ/درمان/موارد بستري
 

 خانم دکتر سیمین قینی 
 خانم دکتر میترا همتی

 متخصص کودکان و نوزادان
 متخصص کودکان و نوزادان

 آنافیالکسی/تشخیص
 

 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي 

 گایدالین /کاوازاکی
 

 فوق تخصص آلرژي و ایمونولوژي  آقاي دکتر سیدحمیدرضا مرتضوي 

 D.K.Aپروتکل 
 

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سیمین قینی

 A/B/Cطرح درمانی براي دز هیدراتاسیون گاید الین طرح 
 خانم دکتر سیمین قینی 

 خانم دکتر میترا همتی
 متخصص کودکان و نوزادان
 متخصص کودکان و نوزادان

 پروتکل آسم
 

 متخصص کودکان و نوزادان دکتر میترا همتی

 لنگش
 

 آقاي دکتر کرامتی
 متخصص کودکان و نوزادان

 احتباس حاد ادراري
 

 آقاي دکتر کرامتی
 متخصص کودکان و نوزادان

 الگوریتم تشخیص تهوع و استفراغ حاد
 

 آقاي دکتر کرامتی
 متخصص کودکان و نوزادان

 جراحی
 دستورات و مراقبتهاي بعد ازعمل لوزه

 
 

 گوش و حلق وبینی خانم دکتر نسترن عیوضی

خون و آنکولوژي
 Approachبه اسپلنومگالی  

 
 

 
 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 

 
 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی

 
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

Evaluationکودك با ترومبوسیتوپنی  
 

 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 
 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی

 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
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Approachبه کودك با آنمی همولتیک  

 
 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 

 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

Approachبه کودك مبتال به پان سیتوپنی  
 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 

 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی
 

 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

Approachبه کودك ترومبوسیتوز  
 آقاي دکتر رضا اکرمی پور 

 آقاي دکترمحمدرضاگلپایگانی
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي
 فوق تخصص هماتولوژي و آنکولوژي

ب
مغز و اعصا

 

 موارد درخواست تصویربرداري از مغز
 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آقاي دکتر مصطفی صدیقی 

 )FCنحوه برخورد با کودك مبتال به تب و تشنج (
 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آقاي دکتر مصطفی صدیقی 

 پروتکل کودك مبتال به تشنج
 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آقاي دکتر مصطفی صدیقی 

 فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان آقاي دکتر مصطفی صدیقی  پروتکل کودك شل
 

اختالالت 

 متابولیک 

 نحوه  ارزیابی کودك مبتال به اسیدمی ارگانیک 
 

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت

اختالالت 
 متابولیک

 مشخصات بوي خاص همراه با بیماریهاي متابولیک 
 

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت

اختالالت 
 متابولیک

ارزیابی نوزادان فول ترم تازه متولد شده  مشکوك به اختالل 
 متابولیک  

 
 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت

عالیم 
 بالینی

نکات کلیدي که در حین معاینه فیزیکی باید به آن توجه 
 داشت

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت

عالیم 
 بالینی

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت یافته هاي بالینی ناشی از کمبود ویتامین هاي مختلف 

عالیم 
 بالینی 

عالیم بالینی سندرم هاي با اتیولوژي نامشخص که غالبا با 
 اختالل رشد مراجعه میکنند

 متخصص کودکان و نوزادان خانم دکتر سهیال رشادت
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  واحدEDU بیمارستان محمد کرمانشاهی  همچنین داراي برنامه استراتژیک در جهت  ارتقاي بالینی گروه   کودکان به 
 شرح ذیل است .

 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 

 
2 

 
 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 

 

 اساتید محترم گروه کودکان   بیمارستان  شامل :  EDUتشکیل کمیته هاي واحد   5
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 – برنامه ریزي آموزشی –( کمیته هاي ارزشیابی 

  استعدادهاي درخشان )–توانمند سازي اساتید 
 
  

  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 

 اساتید محترم گروه کودکان  ارتقا تعداد و تنوع برنامه هاي آموزشی گروه   12
 معاون محترم آموزشی بیمارستان 
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 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 
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 روش هاي یاددهی در گروه کودکان  را در آلگوریتم زیر به تصویر کشیده  بیمارستان محمد کرمانشاهیEDUواحد 
 است. 
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 واحد اقدامات كمیتھ پژ وھش در آموزش EDU 
  واحدEDU بیمارستان محمد کرمانشاهی فراخوان تدوین اولویتهاي پژوهش در آموزش را به شرح ذیل جهت عالقمندي 

 و ترغیب اساتید تدوین نموده است.

اطالع رسانی و فراخوان  به اساتید محترم گروه کودکان در خصوص تدوین اولویت ها ي پژوهش در آموزش  

 گروه کودکان  بر مبناي چالش هاي آموزشی از دیدگاه اساتید  محترم گروه 

 اساتید محترم  :

  در گروه کودکان  تدوین  شده  است . EDUمتن زیر در جهت توجیه  به اجراي  دومین برنامه  جدید  

لطفاً مشکالت و خألهاي آموزشی موجود در فراگیران خود  (اعم ازاستاژر/ اینترن و رزیدنت) و یا هرگونه سؤال 
نقادانه به سیستم آموزشی دانشکده / دانشگاه و دیگر حوزه هاي آموزشی ... را که از دیدگاه خود نیازمند بررسی 

 و تحقیق میدانید به عنوان اولویت هاي پژوهشی در آموزش تدوین بفرمایید. 

عم ازاستاژر/ (ابه ثمر رساندن تالشهاي اساتید محترم  گروه در ارتقا آموزش فراگیران ا هداف مد نظر در این امر:
با مرور بر چالشهاي آموزشی  اولویت دار از دیدگاه اساتید  با رویکرد پ ژوهشی به گروه /  اینترن و رزیدنت)

دانشکده و حتی دانشگاه میباشد. هدف دوم اطمینان یافتن گروه از بکارگیري تالش حداکثري در تربیت دانش 
  اساتید محترم از عملکرد آموزشی  PRESENTATIONآموختگان پاسخگو به سالمت جامعه  و سوم  امکان 

 خود در کارنامه آموزشی و ارتقا مرتبه  متعلق به خود میباشد. 

 لذا لطفا اولویت هاي پژوهش در آموزش خود را با توجه به توضیحات ذیل تدوین بفرمایید .

  مسائل و مشکالت آموزشی در اولویت بررسی و تحقیق از دیدگاه شما ممکن است شامل آندسته از
اقدامات پژوهشی باشند که با مدیریت و رهبري آموزشی و یا سیاستگذاري در  آموزش گروه / دانشکده 
/ دانشگاه (مدیریت و رهبري آموزشی) موجبات ارتقا اهداف آموزشی شوند. (بطور مثال اقدامات پژوهش 

در آموزش که موجبات حساس سازي فراگیران به پاسخگویی آموزشی و یا پاسخگویی به سالمت ملی 
 گردند.)

  مسائل و مشکالت آموزشی در اولویت بررسی و تحقیق از دیدگاه شما اساتید محترم  ممکن است شامل
 در ارزشیابی فراگیران / عملکرد گروه / دانشکده / دانشگاه / و یا هرگونه حوزه planهرگونه اقدام و 
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هاي آموزشی  باشد که ممکن است مطابق  با دیدگاه شما  از نظر نیاز گروه باشد.( بطور مثال بررسی 
 تاثیر راندهاي آموزشی برگزار شده در آموزش دستیاران)  

  همچنین ممکن است مسائل و مشکالت آموزشی در اولویت بررسی و تحقیق از دیدگاه شما شامل
 آموزشی و یا کوریکولوم خاص contentآندسته از اقداماتی باشد که از دیدگاه اساتید محترم به عنوان 

تخصصی و فوق تخصصی که اساتید محترم به تفکیک در بخشهاي مربوطه خود جهت فراگیران برمبناي 
انتظارات وزارت ب.د.آ پزشکی تدوین نموده اند باشد  و در صالح تجربه طبابت خودآنرا نیازمند آموزش 

به فراگیران بدانند باشد  همچنین می تواند شامل هرگونه بازنگري به برنامه آموزشی در حال اجراي 
گروه  ( طرح دوره ) براي پاسخگویی اصولی تر و بهتر به مسائل گروه / دانشکده و دانشگاه باشد که می 

 تواند تدوین گردد و آنگاه عملکرد فراگیران قبل و بعد از درسنامه نیز مورد سنجش و پژوهش قرار گیرد. 
  اولویت پژوهشی مد نظر اساتید محترم میتواند در حیطه بررسی آموزش مجازي یا الکترونیک باشد. در

این صورت این بدان معنی است که هرگونه اقدام آموزشی یا پژوهش در آموزش اساتید محترم که 
همراه با محتواي آموزشی به شکل الکترونیک باشد و در درسترس کاربران (فراگیران) قرار گیرد باشد و 
تاثیرات آن بررسی گردد و بطور مثال به بررسی علل استفاده و یا عدم استفاده  از آموزشی مجازي در 

 گروه کودکان پرداخته شود . 
  واحدEDU  بیمارستان محمد کرمانشاهی اولویتهاي پژوهشی بالینی  بیمارستان را با کمک کلیه اساتید گروه به شرح ذیل 

 تدوین نموده است .

 اولویت هاي پژوهشی گروه کودکان

 بررسی مکان یابی بیماریهاي حاد و مزمن اطفال در سطح استان -1
 بررسی مراجعات سرپایی و بستري بیمارستان از نظر هزینه هاي تحمیل شده به اقتصاد سالمت -2
بررسی میزان سرمایه اجتماعی بیماران بستري شده با مشکالت بدخیمی و دیگر بیماران خاص  -3

 همچنین مبتالیان به بیماریهاي مزمن
 F.U.Oتحقیقات مرتبط با  -4
 در مبتالیان به مونونوکلئوز عفونیSign-symptom بررسی نشانه ها و عالیم  -5
 بررسی علل هیپربیلی روبینمی مستقیم در نوزادان کرمانشاه -6
 بررسی علل استفاده از شیرخشک در نوزادان -7
 CF (Cystic Fibrosisفررسی فراوانی ( -8
 بررسی علل کبد چرب در کرمانشاه -9
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 پژوهشهاي مرتبط با مراقبت هاي تنفسی در نوزادان نارس -10
 پژوهشهاي مرتبط با عفونت در نوزادان نارس -11
 telemedicine) و پیگیري ROPرتینوپاتی در نوزدان نارس ( -12
 پژوهشهاي مرتبط با نوع تغذیه و رشد و تکامل نوزادان نارس -13
 تحقیقات مرتبط با پیگیري پس از ترخیص نوزادان نارس/کودکان -14
 بررسی عوارض همراه نوزادان نارس -15
 بررسی نوزادان نیازمند به جراحی -16
 تحقیق در حوزه بیماران مبتال به تاالسمی -17
 تحقیق در حوزه بیماران مبتال به هموفیلی -18
 پژوهشهاي مرتبط با اختالالت نفروژنتیک در کودکان -19
  پژوهشهاي مرتبط با اختالالت نفرومتابولیک در کودکان -20
  پژوهشهاي مرتبط با اختالالت نوروماسکوالر در کودکان -21
  پژوهشهاي مرتبط با دیابت تیپ یک -22
 پژوهشهاي مرتبط با بلوغ زودرس -23
 پژوهشهاي مرتبط با هیپوتیروئیدي -24
 پژوهشهاي مرتبط با کوتاهی قد -25
  پژوهشهاي مرتبط با اختالالت تکاملی -26
  صرع ـ تشنج -27
 بررسی مسائل مرتبط با بیش فعالی ـ کم توجهی -28
 تحقیق در زمینه سردردها در کودکان  -29
  بررسی علل مواجه کودکان با مواد مخدر و افزایش شیوع آن -30
 بررسی شیوع بیماریهاي مراجعه کننده به اورژانس و راههاي پیشگیري از آن -31
  در کودکان مبتال به گاستروآنتریت و پنومونیZincموارد بررسی کمبود ویتامین ها و  -32
  و سرمCSF پژوهشهاي مرتبط با اندازه گیري پروکالسی تونین  -33
 پژوهشهاي مرتبط با مبتالیان به انفلوانزاي اسپورادیک -34

 پژوهشهاي مرتبط با صحت آزمایشات بیماران بستري در بیمارستان دکتر محمد کرمانشاهی  -35
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 نحوه ارزشیابی فراگیران و عملکرد سیستم آموزشی را بررسی میکند . اعضاي این EDUکمیته ارزشیابی در واحد 
کمیته کلیه اساتید گروه کودکان میباشند که تحت نظارت مدیر محترم گروه به فعالیت اشتغال دارند . 

 

  واحدEDU بیمارستان محمد کرمانشاهی داراي فرم هاي ذیل در گروه  به منظور امکان رصد فعالیتهاي آموزشی را 
 طراحی نموده است . کلیه فرم هاي موجود توسط  کلیه اساتید گروه کودکان تدوین و طراحی شده است. 

 

 فهرست از عناوین فرمهاي تدوین شده توسط  اساتید گروه اطفال

 فرم نسخه آموزشی -1

 فرم راند آموزشی -2

 فرم برگزاي کالس هاي تئوري توسط اساتید -3

 فرم انجام کنفرانس دستیاري -4

 فرم انجام کنفرانس  کارورزي -5

 فرم انجام کنفرانس کارآموزي -6

  گروهCase reportفرم گزارش  -7

 فرم انجام ژورنال کالب در گروه -8

  در گروه Text reviewفرم گزارش  -9

 فرم گزارش چکیده از گراند راند انجام شده در گروه -10

 فرم بیماران معرفی شده در گزارش صبحگاهی گروه-11

 فرم دوم گزارش صبحگاهی بیمارستان -12

 فرم راند تحویلی گروه کودکان -13

 فرم گزارش دهی کشیک -14

 فرم گزارش حضوري کارآموزان گروه کودکان در کشیک هاي عصر -15

 فرم گزارش انجام کنفرانس توسط اساتید -16

 فرم ارزیابی عملکردي انظباطی دستیاران گروه -17

 پرسشنامه ارزیابی رفتار حرفه اي دستیاران گروه -18
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 چک لیست ارزیابی آزمون کوتاه مدت عملکرد بالینی گروه -19

 فرم عناوین مهارتهاي عملی ضروري دستیاران -20

فرم صورتجلسه حضور در امتحانات پایان دوره فراگیران گروه پزشکی اعم از (دستیاري ، کارورزي ،  -21

 کارآموزي)

 فرم نظر خواهی از کارورز و کارآموز از اساتید -22

 فرم چک لیست کنترل پرونده هاي آموزشی بیماران توسط رزیدنت/اینترن/استاژر -23

 فرم تفاهم نامه پرداخت کمک هزینه دستیاران دوره هاي تخصصی فلوشیپ و فوق تخصصی -24

 فرم گزارش عملکرد آموزشی مسئولین بخشها به معاونت آموزشی گروه -25

فرم  ثبت فعالیتهاي آموزشی اساتید در ارتباط با ارتقا عملکرد آموزشی گروه از جمله ارائه برنامه جدید و یا  -26

 بازنگري در برنامه آموزشی در حال اجراي گروه 

 فرم ارزشیابی  مورنینگ ریپورت  -27

  فرم آموزشهاي ارائه شده در مورنینگ ریپورت  -28

 فرم ثبت فعالیتهاي آموزشی اساتیدمرتبط با فراگیران ازجمله تدوین گایدالین ها،تدوین درسنامه هاو ... -29

 فرم ثبت آموزشهاي روزانه اساتید به تفکیک در ماه  -30

 

 

 

 

 بیمارستان محمد کرمانشاهی فلوچارت  برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی خود را به شرح EDUواحد 
 ذیل  تدوین نموده است  :
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      ارزیابی عملکرد 

سیستم آموزشی گروه 

بیمارستان محمد - کودکان

 کرمانشاهی  

                                                  

 

 

                                                                                                                                                   

 

                                            

 

         

 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

                   برنامه جامع ارزیابی عملکرد سیستم آموزشی گروه 
  بیمارستان محمد کرمانشاهی–کودکان 

 

تدوین برنامھ ھاي آموزشي 
توسط اساتید گروه  در 

جھت ارتقا عملكرد اموزشي 
فراگیران و نظارت بر 

 اجراي آن 

برگزاري دوره اي آزمون ھاي  
ارتقا دستیاران و  امتحانات 

دروس تئوري و آزمون ھاي 
مھارت بالیني با ھمكاري 

 دانشكده پزشكي

تشكیل جلسات منظم 
گروه و برگزاري 

جلسات ویژه در مواقع 
 ضروري 

 

 

 

ثبت روزانھ عملكرد 
 آموزشي اساتید 

 

نظارت و كنترل بر ثبت 
منظم پرونده ھاي 

 بیمارستاني

اجراي آیین نامھ مدون شده 
شرح وظایف اجزائ سیستم 

آموزشي و  نظارت بر اجراي 
 صحیح آن 

 

نظرسنجي از فراگیران و مدیر گروه و 
 بازخورد نظرات بھ گروه و دانشگاه

 

تشكیل و برگزاري نشست ھاي  
كمیتھ ھاي بیمارستاني ( كمیتھ 

 مرگ و میر و ..........)

تعامل با دانشكده پزشكي در 
خصوص برنامھ ھاي آموزشي 
گروه در بیمارستان و اجراي 

 وظایف گروه

ھمكاري با ریاست محترم بیمارستان از 
جھت دریافت خدمات و تسھیالت  

  تشخیصي بھ گروه –آموزشي- درماني 

 

نظارت بر حضور و 
غیاب اساتید ، پرسنل 

 آموزش و  فراگیران

 

طراحي و تدوین فرم ھاي ثبت و 
ارزیابي عملكرد آموزشي فراخور 

 موضوع 
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 بیمارستان محمد کرمانشاهی همچنین  فلوچارت هاي ذیل را در ترسیم  از ارزشیابی فراگیران  EDUواحد 
 طراحی نموده است .
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 در کمیته توانمند سازي اساتید نیازهاي آموزشی اساتید به مرکز محترم مطالعات و توسعه ارسال 

میگردد و اساتید در کارگاههاي اعالم شده در مرکز مطالعات و توسعه و معاونت تحقیقات دانشگاه 

شرکت میکنند . 

 

  واحدEDU بیمارستان محمد کرمانشاهی داراي امکانات ذیل است : 
 EDUاتاق مستقل -1

  دستگاه2کامپیوتر  -2

 اینترنت با پهناي باند -3

 سی دي هاي آموزشی جهت آموزش فراگیران (رزیدنت ـ اینترن ـ استاژر) -4

 کمد بایگانی -5

 EDUدفتر ثبت مستندات  -6

 دفتر ثبت مستندات آموزشی -7

 کتب مرجع مورد استفاده گروه در جهت آموزش کارگاه ها -8

 وایت بورد آموزشی -9

 EDUسایت مختص -10

  در گروهEBMامکانات آموزشی  -11

 کالس درس -12

 کتابخانه و سالن مطالعه -13

 دستگاه ویدیو پروژکتور جهت امکان پخش اسالیدها در برگزاري کالسهاي تئوري -14

 آمفی تئاتر جهت برگزاري کالسهاي و کنفرانسها -15

  زونکن براي نگهداري مستندات -16

 پرینتر  -17

 اسکنر -18

 خط تلفن -19
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 اتاق جلسات -20

 وایت بورد مجزا جهت استعدادهاي درخشان -21

 لوازم تحریر -22

 میز -23

  

  واحدEDUگزارشی را بر مبناي مستندات  از  اقدامات انجام شده  در واحد    بیمارستان محمد کرمانشاهیEDU  
 بیمارستان محمد کرمانشاهی و با نظارت  مدیر EDUمسئول واحد    و توسط دکتر سهیال رشادت - دانشیار کودکان 

 محترم گروه کودکان : دکتر رضا اکرمی پور تدوین نموده است .

  بیمارستان محمد کرمانشاهیEDU   گزارش عملکرد  و اقدامات انجام شده در واحد                   

 فرد / افراد انچام دهنده  /گروه کودکانEDUاقدامات انجام شده / واحد  ردیف 
1.  

 
ارزیابی محیط آموزش گروه در بیمارستان محمد 

 کرمانشاهی
 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

ارزیابی محیط آموزش سرپایی شامل برنامه حضور   .2
اساتید در درمانگاه / تعداد اتاق ها جمع آوري 

مستندات از برنامه زمان بندي شده از روتیشن 
 دانشجویان انترن و استا ژر

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
  مسئول آموزش شهریار جهانمیر 
  کارشناس آموزش : خانم احمدي 

  و تهیه EDUبررسی امکانات موجود در واحد    .3
 EDUچک لیست از امکانات  موجود در واحد 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

 و انتقال به EDUتهیه لیست از نیازهاي واحد   .4
 مقامات ذیربط

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

  مدیر محترم گروه : دکتر رضا اکرمی پور  EDUصدور ابالغ مسئول جدید واحد   .5
ریاست محترم بیمارستان : سرکار خانم 

 دکتر فریبا ویسی
 مسئول محترم آموزش گروه : شهریار 

 جهانمیر 
استخراج لیست  از استانداردها و شاخصه هاي   .6

 ها EDU  در ارتباط با  ارزیابیEDC مدون شده
 در بیمارستانهاي آموزشی

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 مسئول آموزش : شهریار جهانمیر 



22 
 

بررسی مستندات موجود در گروه و بررسی    .7
نواقص گروه از نظر مستندات مورد ارزشیابی و 

 اقدام در جهت رفع آنها

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد  تهیه فهرست از دفاتر موجود در آموزش کودکان  .8
 

دسته بندي مستندات  بر اساس شاخص هاي   .9
 EDUارزشیابی 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 

 استخراج برنامه هاي آموزشی  روزانه گروه کودکان  .10
 بر اساس سنجه هاي مورد نیاز 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 کارشناسان محترم آموزش : سوزان 

 احمدي / خانم جلیلیان 
تهیه فهرست از اقدامات مرتبط با برنامه ریزي   .11

 هاي آموزشی اساتید در گروه کودکان
 EDUدکتر رشادت مسئول واحد 

 
طراحی و تدوین برنامه استراتژیک ارتقاي بالینی   .12

گروه کودکان بر مبناي اهداف طراحی شده در  
 آینده 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 

طراحی آلگوریتم ازروش هاي یاددهی گروه   .13
کودکان در ارتباط با فراگیران معرفی شده به گروه 

 کودکان( استاژر/انترن/دستیارکودکان ) 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 

جمع آوري مستندات فرم هاي گروه و تهیه چک   .14
لیست از فرمهاي آموزشی گروه در ارتباط با 

 اجراي برنامه هاي آموزشی

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
کارشناسان محترم آموزش : سوزان احمدي 

 / خانم جلیلیان 
 

بررسی مستندات گروه از نظر نحوه ارزشیابی   .15
فراگیران معرفی شده به گروه ( اعم از 

 استاژر/انترن/دستیار کودکان )

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 

طراحی و تدوین آلگوریتم /فلوچارت  ارزشیابی از   .16
 انترن کودکان  

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 تایپیست : پریسا سلطانیان

طراحی و تدوین فلوچارت /آلگوریتم ارزشیابی از   .17
 دستیار کودکان

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 تایپیست : پریسا سلطانیان

 طراحی و تدوین فلوچارت/آلگوریتم ارزشیابی از   .18
 استاژر کودکان

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 تایپیست : پریسا سلطانیان
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معرفی ضرورت تدوین اولویت هاي پژوهشی گروه   .19
 در جلسه گروه 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 مدیر محترم گروه : دکتر رضا اکرمی پور

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد  تدوین اولویت هاي پژوهشی گروه کودکان   .20
 کلیه اساتید محترم گروه کودکان 

 
تخصیص بورد جداگانه در دفتر آموزش  با هدف   .21

ایجاد ارتباط با مدیر محترم گروه و  اساتید محترم 
در گروه در راستاي پیشبرد اهداف آموزشی گروه 

   EDUو  واحد 

 مدیر محترم گروه : دکتر رضا اکرمی پور
 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

مسئول محترم آموزش گروه : شهریار 
 جهانمیر

 با هدف EDUتدوین کارتابل فیزیکی مختص    .22
و ا قدامات انجام شده           EDUاطالع رسانی  اهداف 

 در واحد و دریافت فیدبک از اساتید

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
مسئول محترم آموزش گروه : شهریار 

 جهانمیر
 

طراحی فرم کلی آموزشهاي روزانه اساتید در حین   .23
 راند/کالس بخش /سالن مطالعه 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 
 

معرفی فرم آموزشهاي روزانه اساتید به اساتید   .24
محترم و توجیه به لزوم ثبت آموزشها با هدف 
 ارزیابی از میزان آموزشها در هر دوره سه ماهه 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 

ثبت روزانه آموزشها توسط اساتید محترم در دفتر   .25
 مخصوص و نظارت بر ثبت آموزشها 

  اساتید محترم گروه 
 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

 
دسته بندي و جمع آوري و تهیه چک لیست از   .26

 فلوچارت هاي آموزشی گروه کودکان 
 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

کارشناسان آموزش : سوزان احمدي / خانم 
 جلیلیان

 
 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد  ارتقاي گایدالین هاي آموزشی گروه کودکان  .27

 
تهیه چک لیست از فیلم هاي آموزشی موجود در   .28

 دفتر آموزش و کتابخانه جهت فراگیران
 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

کارشناسان محترم آموزش : سوزان احمدي 
 / خانم جلیلیان
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جمع آوري مستندات و تهیه چک لیست از سی   .29

دي کنفرانسهاي آموزشی ارائه شده توسط 
 دانشجویان

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
کارشناسان محترم آموزش : سوزان احمدي 

 / خانم جلیلیان
 

مسئول محترم آموزش گروه : شهریار   در سامانه بیمارستان EDUراه اندازي سایت   .30
 جهانمیر

 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 

 و ایجاد منوهاي EDUتهیه درختچه از سایت   .31
 سایت 

 EDUدکتر سهیالرشادت مسئول واحد 
مسئول محترم آموزش گروه : شهریار 

 جهانمیر

 شهریار مسئول روابط عمومی بیمارستان: EDU راه اندازي اتوماسیون  و کارتابل   .32
  جهانمیر

 مدیر محترم بیمارستان 
مسئول محترم آموزش گروه : شهریار 

 جهانمیر
 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 

 
ریاست محترم بیمارستان : دکتر فریبا   در بیمارستان EDUتشکیل دفتر مستقل واحد   .33

 ویسی 
 مدیریت محترم بیمارستان

مدیر محترم گروه کودکان : دکتر رضا 
 اکرمی پور 

 مسئول محترم روابط عمومی بیمارستان: 
 شهریار جهانمیر

 EDU دکتر سهیال  رشادت مسئول واحد 
تهیه مستندات شرح وظایف اعضا آموزش شامل   .34

مدیرگروه / معاون آموزشی بیمارستان / کارشناس 
آموزش / انترن / استاژر / دستیار / پزشک انکال / 

 اساتید 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
کارشناسان محترم آموزش : سوزان احمدي 

 / خانم جلیلیان

تدوین شناسنامه از ثبت پایان نامه هاي   .35
دانشجویی انجام شده در بیمارستان در سالهاي 

 شهریار جهانمیر
 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 
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 سرکار خانم سرخوش  90-97
 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد  جمع آوري مستند اولویت بندي بیماران بدحال   .36

 شهریار جهانمیر 
 

جمع آوري مستند مصوبات مدیر گروه به اساتید   .37
97 

 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 
کارشناسان محترم  آموزش : سوزان 

 احمدي / خانم جلیلیان
استخراج مستند  برنامه تدوین شده گروه از   .38

محتواي دروس تئوري اساتید به دانشجویان برنامه 
هاي سمیولو ژي/ کارگاهها/ روتیشن دانشجویان-

97-98 / 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
کارشناسان محترم آموزش : سوزان احمدي 

 / خانم جلیلیان

 در دانشکده پزشکی با EDOشرکت در جلسه   .39
  بیمارستانهاEDUاعضاي 

 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 

تدوین فراخوان و فرم  اطالع رسانی به اساتید   .40
گروه در جهت لزوم تدوین اولویت هاي پ ژوهش در 

اموزش با هدف شناسایی خالهاي آموزشی در 
 سطح گروه/ دانشکده/دانشگاه 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد  پیگیري جذب نیرو جدید  به عنوان کارشناس   .41
مسئول محترم آموزش گروه : شهریار 

 جهانمیر

همکاري و تعامل با مسئول محترم  واحد اعتبار   .42
 بخشی آموزشی بیمارستان 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
مسئول محترم اعتبار بخشی بیمارستان : 

 شهریار جهانمیر
 با کارشناسان آموزش و EDUتشکیل جلسات   .43

 اساتید محترم 
 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 

 مسئول واحد آموزش : شهریار جهانمیر 
کارشناسان محترم آموزش : سرکار خانم 

 و جلیلیاناحمدي 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد  EDU تهیه کارتابل از صورتجلسات واحد  .44
استخراج منابع رسمی آموزشی موجود در گروه    .45

 مدون ده توسط وزارت ب.د.آ.پزشکی 
 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 

 کارشناس محترم آموزش : سرکار خانم 
 احمدي
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دراختیار گذاشتن کتب آموزشی از سوي  مسئول   .46
 جهت فراگیران  به عنوان منابع مورد EDUواحد 

 استفاده 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
مسئول محترم آموزش گروه : شهریار 

 جهانمیر
 

 طرح مسئله راه اندازي مرکز تحقیقات بیماریهاي   .47
کودکان  خدمت مدیر  محترم گروه و اساتید 

 محترم گروه کودکان در جلسه گروه  

 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 
 مدیر محترم گروه : دکتر رضا اکرمی پور

اخذ موافقت گروه مبنی بر راه اندازي مرکز   .48
تحقیقات بیماریهاي کودکان و  اعالم مکاتبه گروه 
با معاونت محترم تحقیقات مبنی بر موافقت گروه 

 و پیگیري موضوع مورد اشاره

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 مدیر محترم گروه : دکتر رضا اکرمی پور

معرفی و طرح مسئله آموزش مجازي در جلسه   .49
 گروه 

 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 
 مدیر محترم گروه : دکتر رضا اکرمی پور

استخراج آیین نامه  وزارت ب.د.آ.پزشکی همچنین   .50
آیین نامه درون دانشگاهی در خصوص نحوه ارائه 
آموزش مجازي توسط اساتید هیات علمی  و در 

اختیار گذاشتن آن به اساتید محترم گروه  به 
منظور ترغیب در جهت اجرایی سازي موضوع 

 مورد اشاره در سطح گروه

 EDUدکترسهیال رشادت مسئول واحد 

ترغیب اساتید محترم فوق تخصصی گروه به راه   .51
اندازي رجسترینگ بیماریهاي تخصصی و فوق 
تخصصی کودکان متناسب با حیطه مورد نظر 

اساتید به عنوان ابزاري براي پیشبرد اهداف 
 آموزشی در آینده 

 EDUدکتر سهیال رشادت مسئول واحد 
 مدیر محترم گروه : دکتر رضا اکرمی پور

 

  میباشد  .15/2/98تاریخ تدوین این گزارش

 

 

 


