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  ان واحد كارشناس/شرح وظايف كارشناسEDU   در بيمارستان  گروه كودكان

 محمد كرمانشاهي 

كميته برنامه بيمارستان  شامل  : )  EDU           كميته هاي چهارگانه واحد  با ات مرتبطجلس تشكيل .1

 (اساتيد توانمند سازي و كميته –پژوهش در آموزش  كميته –كميته ارزشيابي  –ريزي آموزشي 

 و فعال و پويا نگه داشتن كميته هاي مزبور  همچنين كميته استعداد هاي درخشان و كميته اخالق گروه

 –بازخورد در سطح گروه انعكاس و پيگيري مكاتبات مربوطه تهيه صورتجلسه و  –) تشكيل جلسات 

   دانشگاهدانشكده و مركز مطالعات و توسعه 

 و وظايف واحد در جهت پيشبرد اهداف آموزشي گروه EDUبا مسئول محترم واحد   لتعامل فعا .2

انتظارات دانشگاه و انعكاس (EDC) مركز محترم مطالعات و توسعه دااگشنه و  دادكشنه EDOشركت در جلسات واحد   .3

 و بالعكس هبه گرو

در جهت انعكاس فعاليتهاي آموزشي ( EDC) همكاري با مركز محترم مطالعات و توسعه دانشگاه .4

 اساتيد 

و مركز   - دانشكده -  دانشجويان-اساتيد  با  EDUمسئول محترم واحد   نشستايجاد امكانسازي  .5

   EDU كميته هايبا در موضوعات آموزشي  مرتبط (EDC) محترم مطالعات و توسعه دانشگاه

 همكاري با مدير محترم گروه در جهت پيشبرد اهداف آموزشي گروه  .6

 گروه در جهت اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش  اب همكاري .7

  EDUواحد   شركت فعال در كارگاههاي آموزشي مركز مطالعات و توسعه مرتبط با .8

ارائه بازخورد به مركز آموزشي آنان و مرتبط با توانمندسازي  تعامل با اساتيد در جهت رفع نيازهاي  .9

 (EDCمحترم مطالعات و توسعه دانشگاه )

دانشكده پزشكي و همچنين   EDOواحد   -انجام و پيگيري مكاتبات مرتبط با واحد در سطح گروه .11

 (EDCمركز محترم مطالعات و توسعه دانشگاه )

 بيمارستان  گروه در  EDUاطالعاتي مرتبط با فعاليتهاي واحد مستنداتتهيه و ذخيره  .11

همكاري و مشاركت   در بارگزاري مستندات  فعاليتهاي آموزشي  واحد و گروه در سامانه واحد  .12

EDU  ايفاي نقش فعال در به روز رساني وانعكاس فعاليتهاي آموزشي گروه از طريق همچنين

 مربوطه سامانه



2 
 

  در صورت نياز در صورت صالحديد مدير محترم گروه شركت در جلسات گروه  .13

 پيگيري امكانات و نيازهاي درخواستي واحد  .14

 همكاري با معاون محترم آموزشي و رياست محترم بيمارستان در جهت ارتقا اهداف آموزشي گروه  .15

  EDUواحددر چارچوب وظايف 

 همكاري با گروه در اعتبار بخشي آموزشي گروه  .16

 ارزيابي  از عملكرد واحد در  EDC ) )با  و مشاركت  همكاري  .17

 دروني و بيروني گروه  هاي با گروه در اجراي ارزيابيو مشاركت  همكاري  .18

 مشاركت در استعداديابي دانشجويان مستعد و عالقمند  جهت همكاري با كميته استعداد درخشان   .19

جشنواره  فراخوان ها و اطالعيه هاي مربوط به به اعضا هيات علمي در خصوص به موقع  اطالع رساني .21

، همچنين تعامل با اساتيد در مكان (  –زمان  –شهيد مطهري ) محورهاي جشنواره  ساالنه آموزشيهاي 

 دانشگاه (EDC) جهت  انعكاس فرآيندهاي آموزشي اساتيد  به 

 

 

 بيمارستان محمد كرمانشاهي -گروه كودكان  EDUدكتر سهيال رشادت  واحد  –نگارنده  

  

  محل امضا  مسئول محترم واحدEDU   بيمارستان محمد كرمانشاهي  آقاي دكتر يوسفي 

  

  محل امضا مدير محترم گروه كودكان سركار خانم دكتر ميترا همتي 

 

 

 


