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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

هالاي سالا از انبالمك شالنوهمسال اسالممي        نظام آموزش عالي حوزه سالمم  در والود دهاله   

دستاوردهاي اررشمسالي در عرصه تربي  و تأمين نيروي انساني موردنياز بخش سالمم   

 داشته اس . 

بالالي    بيمارستانهاي آموزشي به عسوان مهمترين عرصه آموزشهاي باليسي  قطعاً نبشي بي

و از اين مجالرا  تقبالا اهالالات متعالالي نظالام سالمم          را در حصود اين دستاوردها داشته

مرهون تمشها و زحمات اساتيال  متخصصان و مالاليران ايالن مرا الم آموزشالي و درمالاني      

وي ادعام نظام آموزش و سژوهش در ارائه خالمات  نبالش  اس . در  شور ما با توجه به الگ

 هاي باليسي بسيار با اهمي  اس .  بيمارستانها در ارتباي آموزش

در  شورهاي مختلف باله مسظالور رصالال لعاليتهالاي بيمارسالتانهاي آموزشالي و ارزيالابي         

ي عملنرد اين نهادها  ساز و  ارهاي گوناگوني اناليشياله شاله اس   ه هر الالام بالا الگوهالا   

مختلف سعي در ارزيابي و ارتباي استانالاردهاي آموزشي و  يفي  خالمات دارنال. ينالي از  

در  مهمترين اين الگوها  نظام اعتباربخشي آموزشالي بيمارسالتانهايي اسال   اله باله نالوعي       

. در اين الگو ابعاد مختلالف عملنالرد   هاي مختلف تقصيلي لعالي  دارنال آموزش باليسي رده

سالازد از   براي ارائه آموزش باليسي در سطوح مختلف مساسب مالي  يك بيمارستان  ه آن را

سوي  ارشساسان خبره اين امر مورد بررسي قرار گرلته و انطباق آنهالا بالا اسالتانالاردهاي    

گردد. وبعاً بيمارسالتانهايي  اله حالايم اسالتانالاردهاي  زم      تعريف شاله موجود ارزيابي مي

باقي ماناله و حضور ساير بيمارسالتانها  باشسال در عرصه آموزش باليسي براي آن سطح  مي

مسوط به احراز اين استانالاردها در آيساله خواهال بود. البته ذ ر اين ننتاله مهالم اسال   اله در     

سازمانهاي ارائه  دهاما    لرآيسال اعتباربخشي آموزشي بيمارستانها  اين مرا م به عسوان 

هالي  وجاله جالايگمين    هالا باله    گيرنال و اجالراي ايالن برناماله    مورد ارزيابي قرار مي آموزشي

 هاي آموزشي نخواهال شال. لرآيسالهاي ارزشيابي و اعتباربخشي  ورينولومها و برنامه

به دنباد اجراي برنامه اعتباربخشي درمالاني بيمارسالتانها و از سالوي ديگالر بالا توجاله باله        

ممحظات آموزشي قاب  توجه در بيمارسالتانها در  سالار لعاليتهالاي درمالاني  دسالتورالعم       
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آموزشي بيمارستانهاي آموزشي در حالوزه معاونال  آموزشالي تالالوين و از     اعتباربخشي 

سوي شوراي گسترش دانشگاههاي علوم سمشني  شور  مورد تصويب قرار گرل .  ليات 

شالوراي گسالترش دانشالگاههاي علالوم سمشالني       33/8/3143اين مصوبه در جلسه مالور   

سترش سالررده شالال.   نفره مستخب شوراي گ 9تر آن به شوراي  شور بررسي و بقث دقيا

اين سسال با بازبيسي وسيع در شوراي مشاوران حوزه آمالوزش و والرح مجالالد  مجالالدا در     

مالورد تصالويب    22/2/3149شوراي گسترش دانشگاههاي علوم سمشني  شور در تالاري   

 قرار گرل . 

در اين دستورالعم  به مسظور اجتسالاك از تنالرار لرآيسالالهاي ارزشاليابي و تسالريع در امالر       

ستانالاردهاي اعتباربخشالي درمالاني بيمارسالتانها باله عسالوان ساياله اعتباربخشالي        ارزيابي  ا

آموزشي لقاظ شاله و ساير استانالاردهاي موردنياز يك بيمارستان براي ورود و يا ادامه 

هاي مختلف از جملاله   لعالي  آموزشي مورد اشاره قرار گرلته اس . اين استانالاردها حيطه

هاي آموزشي جاري  نيروي انسالاني   ت آموزشي  برنامهالمامات ماليريتي آموزشي  امنانا

رسال دستورالعم  حاضر عموه بالر   موردنياز آموزش و ... را در بر گرلته اس . به نظر مي

لراهم نمودن بستر  زم به مسظور ارزيالابي عملنالرد بيمارسالتانهاي آموزشالي  باله عسالوان       

رداري قرار گيالرد تالا ايالن مجالرا     ب توانال مورد بهره ابماري براي خودارزيابي ماليران هم مي

 شواهال  زم براي  شف نباط قاب  ارتبا در مقيط بيمارستان لراهم گردد.

انالر اران تالالوين ايالن سالسال ارزشالمسال  اميالالوارم  اله        ضمن تشنر و قالرداني از  ليه دس 

اجراي نظام اعتباربخشي بيمارستانهاي آموزشي گامي مؤثر در راسالتاي ارتبالاي  يفيال     

ي در بيمارستانها باشال. توليا همگان را در راه اعتمي نظام سمم   شور خالمات آموزش

 از خالاونال متعاد خواستارم.

الريجاني باقر  تر  ك  د

وزشي و آم  معاون 

وزش پزشكي و تخصصي آم وراي   دبير ش
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 مقدمه

دانشگاههاي علوم سمشني در  نبش بيمارستان آموزشي در نظام سمم  ادغام يالته

متفاوت با نبش همين بيمارستانها با شرايط نظام درماني قب  از تشني  وزارت بهالاش  

مي باشال؛ به اين معسي  ه اين مرا م عموه بر تربي  نيروي انساني بار اصلي ارائه خالمات 

 درماني بستري در بخش دولتي را چه به لقاظ تعالاد تخ  و چه اهمي  بخشهاي موجود

در آنها وچه از نظر  ارايي و  ارآمالي نيروي انساني در حاد لعالي  در آنها از نظر  يفي 

و  مي و چه تجهيمات مستبر به عهاله دارنال لذا نقوه لعاليتها و ارائه خالمات و اداره اين 

اي را در نظام سمم   شور بر جاي مي گذارد. اقالامات  مرا م تاثير مستبيم و عماله

هبود عملنرد اين مرا م در سالهاي گذشته انجام شاله و برنامه هاي ديگري متعالدي براي ب

نيم براي ارتباء اين خالمات در حوزه هاي مختلف وزارت بهالاش  در نظر گرلته شاله اس  

ها و   ه البته بسظر هماهسگ شاله  مستمر و برنامه مقور نمي باشال و  زم اس  اين لعالي 

وه در وزارت بهالاش  شام  حوزه هاي درمان آموزش و ها در تمام بخشهاي مربو برنامه

هاي آموزشي به عل   توسعه در يك ستاد و يا مر م مشترک هماهسگ شود. بيمارستان

اي  هاي مربووه و ساره نامه هاي آنها  شفالي  نا الي قوانين و آيين تعالد و تسوع ماموري 

ه هستسال   ه  زم اس  به اين ديگر از مسائ  در ايفاي نبش خود با مشنمت متعالدي مواج

ترين اين مسائ    مشنمت توجه شاله و در رلع آنها  وشش بعم  آيال. يني از اصلي

اعتباربخشي اين مرا م به عسوان يك موسسه آموزشي و سژوهشي ارائه دهساله خالمات 

% 68هاي بستري و  % تخ 05هاي آموزشي درحاد حاضر حالود  درماني اس . بيمارستان

ها به لقاظ  يفي نيم براي مجموعه درمان  دهسال. اين تخ  انشگاهي را تشني  ميهاي د تخ 

شونال.  هاي درماني  شور را شام  مي ترين بخش باليسي بسيار با اهمي  هستسال چرا  ه مهم

ها اعم از سمشك  سرستار و ساير نيروهاي انساني از  سرسس  لعاد در اين بيمارستان

شاغ  دراين بخش هستسال ولي با اين وجود مردم و مسئولين ترين الراد   ارآترين و عالم

از خالمات ارائه شاله دراين مرا م رضاي   الي نالارنال  لذا شايسته اس  تغييراتي در نقوه 

هاي مهمي  اداره و ارزشيابي اين مرا م بوجود آيال. اعتباربخشي و ارزشيابي از لعالي 
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توانال  راي درس  انجام گيرد مياس   ه اگر با اهالات مشخص  متالولوژي صقيح  اج

 خالمات آموزشي و درماني اين مرا م داشته باشال.  تاثير مهمي درارتباء
اي  هاي اعتباربخشي آموزشي و سژوهشي موسسه شاخص  رو  در مجموعه سيش

هاي آموزشي از مسظر يك موسسه آموزشي  ه همممان ماموري  ارائه خالمات  بيمارستان

 اعتباربخشي درمانيهاي  انال. شاخص رد بقث قرار گرلتهرا نيم به عهاله دارنال مو

ابمغ و  3184ها در مجموعه ديگري از وزارت بهالاش   تهيه و در اسفسال ساد  بيمارستان

هاي  دور اود اجراي آن اتمام يالته اس . البته با توجه به ماهي  و ماموري  بيمارستان

 باشسال. اني مشترک ميها در دو حوزه آموزشي و درم آموزشي بعضي از شاخص

ها بوده و  از آنجا  ه از وظايف اصلي وزارت بهالاش   سازمانالهي وضعي  بيمارستان

هاي وزارت متبوع اس  و با توجه به  ها يني از نباط تمر م اصلي لعالي  بيمارستان

رسال  اصلي وزارت بر نظارت و ارزشيابي مرا م تق  سوشش   زم اس  تا با تعيين 

وري   چارچوك مساسبي براي ارزيابي تالوين گردد. لذا  ارگروهي  بر بهرهعوام  موثر 

هاي تخصصي معاون  آموزشي و تعالادي از روساي  متشن  از نمايسالگان دبيرخانه

هاي شوراي  هاي آموزشي در اداره    اعتباربخشي و ارزيابي و دبيرخانه بيمارستان

الا با مرور تجربيات ساير آموزش سمشني و تخصصي )وق ( تشني  گرديال. در ابت

 شورها  موارد قاب  دسترسي  ه تا حالودي با شرايط موجود  شور مسطبا بود توسط 

هاي آموزشي مرتبط  سا از   ارگروه لوق انتخاك گرديال و استانالاردهاي بيمارستان

بررسي توسط اعضاء گروه  ترجمه گرديال و به عسوان قالب اوليه مورد استفاده قرار 

وي جلسات متعالد  تغييراتي متساسب با وضعي  و شرايط مرا م آموزشي سرا  گرل .

هاي اوليه معيارهاي مورد نظر تالوين  درماني در  شور داده شال و در نهاي  ويرايش

هاي  انالر اران در تمام دانشگاه آوري نظرات به  ليه دس  ها  جه  جمع گرديال. ويرايش

ون ملي اعتباربخشي ارساد گرديال و سا علوم سمشني و همچسين به تمامي اعضاي  ميسي

بسالي نظرات و اعماد آنها در معيارهاي تالوين شاله  در اجمس روساي  از جمع

ها مطرح و در  هاي علوم سمشني  شور و همايش معاونين آموزشي دانشگاه دانشگاه
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مصوك و مبرر گرديال در  33/8/3143دويس  و بيستمين جلسه شوراي گسترش مور  

ره )دبير شوراي گسترش  معاون درمان  معاون آموزشي( بررسي و براي  ميته سه نف

و اصمح معيارهاي   ابمغ آماده گردد. سا از برگماري جلسات مشترک  ميته لوق

ارزشيابي  در دوجلسه متوالي شوراي مشاوران حوزه معاون  آموزشي نيم  مطرح و 

ت داده شاله در سسال  در دويس  مورد نبال و بررسي قرار گرل  و سرا با توجه به تغييرا

مجالدا ورح و مصوك گرديال.  22/2/3149و چه  و ششمين جلسه شوراي گسترش مور  

اي آموزشي و سژوهشي  ها بعسوان معيارهاي اعتباربخشي موسسه اين شاخص

بايس   اي مي هاي آموزشي سيشسهاد شاله و استانالاردهاي اعتبارسسجي برنامه بيمارستان

ولوم  جالاگانه مورد بررسي قرار گيرد. ضمن ايسنه تعالادي از اين به ازاي هر  ورين

ها ناظر به اين ننته اس   سوشاني داشته باشسال  لذا اين شاخص توانسال با هم هم معيارها مي

بايال از اين نظر   ه اگربيمارستان بخواهال بعسوان يك موسسه آموزشي نيم لعالي   سال  مي

 نيم اعتباربخشي گردد.

هاي علوم سمشني ذ ر  انالر اران دانشگاه آوري شاله از  ليه دس  نظرات جمع با توجه به

 ننات ذي  ضروري اس :

 هاي آموزشي از نظر  تعيين تعالاد و يا دادن شاخص ينسان براي تمام بيمارستان

باشال . باليهي اس  شرايط موجود هر بيمارستان با  علمي اقالام صقيقي نمي

هاي در حاد اجرا در آن  با  ه و برنامهتوجه به رسال  و اهالات تعيين شال

  در نظر گرلتن  "متساسب"بيمارستان ديگر متفاوت اس . لذا مسظور از ذ ر واژه 

راستا  ردن اين دو حيطه با  الذ ر به همراه استانالاردهاي ملي و هم شرايط لوق

 هم اس .

 در جه  توضيح بيشتر مطالب ذ ر شاله  مبرر گرديال برخي مفاهيم به عسوان 

 در  ادرهاي خا ستري توضيح داده شونال. ننات 

  در اين معيارها بيمارستان به عسوان يك سازمان تربي  نيروي انساني در

هاي مختلف اعم از دستيار تخصصي  لوق تخصصي  تقصيمت تنميلي   رده
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گيرد. ارزيابان  سرستاري و سيراسمشني مورد ارزشيابي قرار مي  اي  د تراي حرله

بايال بيمارستان را از لقاظ  هاي ارزشيابي حضور دارنال  مي در تيم و الرادي  ه

 هاي مختلف  ارزيابي نمايسال. هاي آموزشي در رده توان اجراي برنامه

  با عساي  به نهايي شالن و تصويب سسال ارزشيابي و اعتباربخشي آموزشي و

شال  هايي براي ارزيابان تهيه خواهال ليس  هاي آموزشي  چك سژوهشي بيمارستان

گيري و مسبع دستيابي به آنها و وزن اين  گيري  نقوه انالازه  ه معيارهاي انالازه

 گردد.  ها نيم به آن اضاله مي شاخص

  ها تضمين و ارتباي  يفي نظام   زم به تا يال اس   ه هالت غايي اين لعالي

 .باشال هاي آموزشي معتبر مي آموزشي و انجام لعالي 
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 تعاريف

 بيمارستان آموزشي

بر اساس مصوبه شوراي گسترش وزارت بهالاش    بيمارستان آموزشي يني از 

واحالهاي دانشناله سمشني اس   ه تق  سوشش آن دانشناله اس  و از يك يا چسال بخش 

گردد. بيمارستان آموزشي يك موسسه  آموزشي مصوك شوراي گسترش تشني  مي

عين ارائه اين خالمات به  آموزشي ارائه دهساله با ترين سطح خالمات درماني اس   ه در

سردازد و  امر مهم تربي  نيروي انساني در حوزه باليسي در سطوح مختلف علوم سمشني مي

آيال. از  هاي باليسي در علوم سمشني به حساك مي همچسين عرصه اصلي سژوهش

هاي اين مرا م  به عسوان يك نهاد مهم نظام سمم  و يك مر م آ ادميك  ارائه  ماموري 

 سساله خالمات با  ترين سطح خالم  به بيماران و تربي  نيروي انساني ارائه ين و  يفيبا تر

باشال و مراقب  عالي از بيمار با استانالارد با  توام با رلتار حرله اي و  بهترين  يفي  مي

 انساني هالت نهايي هر مر م آموزشي درماني اس . 

 اعتباربخشي 

گردد. براي هر لعاليال    تضمين و ارتباء  يفي مي لعاليتي اس   ه مسجر به اعطاء گواهي و

وزآمالالال و  ارآمالالال اسالال .براي درخواسالال   اعتباربخشالالي نيالالاز بالاله معيارهالالاي روا  سايالالا  ر 

عتباربخشي آموزشي براي يك بيمارستان  اين مرا م بايال قالبم در اعتباربخشالي درمالان     ا

 را اخذ  رده باشال. درج  يك يا ممتاز

 بيمارستان آموزشي سطح يك

هاي علوم سمشني را   م آموزشي درماني اس   ه مجوز شوراي گسترش دانشگاهمر

هاي لراگير علوم باليسي سمشني در آن به امر يادگيري اشتغاد   سب  رده و تمام رده

دارنال. عماله خالمات درماني در اين مرا م توسط دستياران  تق  نظر سمشنان عضو هيات 

 علمي ارائه مي شود.
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 آموزشي سطح دوبيمارستان 

اي از  مر م آموزشي درماني  ه لبط براي تربي  لراگير حالا ثر تا مبطع د تراي حرله

شوراي گسترش مجوز گرلته و عماله خالمات درماني توسط سمشنان عضو هيات علمي 

 شود. ارائه  مي

باليهي اس  سطح بيمارستان آموزشي بر اساس مبطع لراگير  ه وبا استانالاردهاي 

هاي علوم سمشني مجوز آموزش دريال   ش  از شوراي گسترش دانشگاهوزارت بهالا

 باشال. قاب  تبالي  به سطقي ديگر مي  نمايال 

اي سرداخته شاله و در درجه  در اين مجموعه به اعتباربخشي آموزشي و سژوهشي موسسه

عسوان يك موسسه آموزشي اس  و عمالتا به   اود ناظر بر لعالي  بيمارستان به

اصلي و لرآيسالهاي ماليريتي آموزشي و ساير عمليات و امنانات  هاي زيرساخ 

هاي بيمارستان آموزشي توجه شاله  الماري  زم براي ايفاي ماموري  الماري و نرم سخ 

لرايسال ديگري اس   ه نقوه اجراي  3اي اس . اعتباربخشي و ارزشيابي برنامه

مورد توجه قرار داده و هاي آموزشي در حاد اجرا در مرا م آموزشي را   ورينولوم

هاي آموزشي در مرحله اود )ارزشيابي دروني( و  ارشساسان و  توسط اعضاي گروه

شود و نتيجه اين  اعضاي بوردهاي مربووه در مراح  بعالي و بطور مستمر انجام مي

بسالي  توانال مسجر به صالور مجوز و يا اجازه ادامه اجراي برنامه و يا رتبه ها مي لعالي 

 هاي آموزشي باشال. آموزشي و  ورينولوم هاي گروه

  مايريت تسهيال 

سازد لضاها  مق  استبرار تجهيمات و  عبارت از لرآيسالهايي اس   ه ناظران را مطمئن مي

هاي آن  ها و مهسالسي و معماري بيمارستان   ماموري  ها   دسترسي امنانات و زيرساخ 

به امر تربي  نيروي انساني نيم  عسوان يك موسسه مهم درماني  ه در عين حاد را به

اشتغاد دارد سشيباني و حماي  مي  سال. ماليري  تسهيمت در يك مقيط آموزشي  

گيري و  سترد مقيط ليميني  دهي تصميم سازمان بنارگيري روشهاي علمي در وراحي
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يادگيري بمسظور عملي ساختن اهالات آموزشي موسسه اس .اين معيارها در يك مر م 

اموري  ارائه خالمات سيشرلته درماني در تعام  و هماهسگي نمديك اس  و آموزشي با م

در عملي ساختن اهالات يك موسسه آموزشي بسيار مهم اس  و امروزه بالون توجه به 

 آن اداره ايسگونه موسسات ممنن نيس .
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 عنوان يك موسسه آموزشي بيمارستان به

دهساله خالمات  عموه بر خالمات درماني مسئود تربي  نيروي انساني ارائهبيمارستاني  ه 

هاي سژوهشي  هايي از لقاظ  ادر آموزشي و ساختار ليميني و لعالي  باشال  ويژگي مي

  سال. دارد  ه آن را براي اين ماموري  مساسب مي

 

 هاي آموزشي تيم مايريت آموزش در بيمارستان -1

اهالات آموزشي و سژوهشي  انالاز؛ دورنما و چشم بيمارستان در بيانيه ماموري   3.3

هاي عملياتي خود را براي رسيالن به اين اهالات ارائه  خود را مشخص  رده و برنامه

 نمايال. مي

هاي  بيمارستان داراي واحال توسعه آموزش باليسي اس   ه بر اساس دستورالعم  3.2

ذيربط  وظيفه ابمغ شاله توسط معاون  آموزشي وزارت متبوع و همچسين دانشگاه 

ريمي و نظارت جه  ارتباء  يفي  آموزش باليسي را زير نظر مستبيم معاون  برنامه

 آموزشي بيمارستان بر عهاله دارد.

تيم ماليري  آموزش در مرا م آموزشي درماني شام  رئيا بيمارستان  معاون  3.1

آموزشي  مالير گروه آموزشي  روساي بخش هاي آموزشي  سوسروايمر آموزشي مي 

 ال  ه عضو هيات علمي نيم هستسال.باش

عسوان معاون سژوهشي در بيمارستان انجام  توانال همممان به معاون آموزشي مي 3.9

 وظيفه نمايال.

هاي سرستاري و    بيمارستان قرارداد مشخصي با دانشنالهمعاون  آموزشي 3.0

  رده اس .  هاي دوورله امضاء سيراسمشني در رابطه با مسئولي 

 

 

 
هاي آموزشي و پژوهشي در جهت شاه كلي  فعاليتچارچوب تعيينمنظور از قرارداد، 

 باشا.هاو بيمارستان مي   راستايي بين دانشكاه هماهنگي و هم
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هاي آموزشي مسئود آموزش بخش مربووه بوده و از نظر  روساي بخش         3.6

باشسال. معاون آموزشي گمارشي  آموزشي به معاون آموزشي بيمارستان ساسخگو مي

هاي   سال تا عملنرد بخش هاي آموزشي را دريال  مي سايش رونال آموزشي بخشاز 

 مختلف را در جه  اهالات اصلي بيمارستان هماهسگ نمايال. 

درصورتينه در بيمارستان چسال بخش از يك گروه آموزشي وجود داشته باشال   3.2

اك ها انتخ ريمي آموزش در بخش با حنم مالير گروه يك نفر به عسوان مسئود برنامه

گردد. لرد انتخاك شاله به مالير گروه مربووه و معاون آموزشي بيمارستان  مي

 باشال. ساسخگو مي

در بيمارستان به اومع لراگيران و اعضاي هيات علمي  3مبررات نقوه سوشش 3.8

رسال و معاون آموزشي  معاون درمان يا رئيا بيمارستان حسب مورد بر  ها مي بخش

 اجراي آن نظارت دارد.

 

 ارزشيابي عملكرد سيستم آموزشيپايش و  -2

سازو ار مشخصي براي سسجش عملنرد سيستم آموزشي و  سترد وضعي   2.3

 آموزشي  درماني و سژوهشي اعضاء هيات علمي وجود دارد.

هاي  هاي آموزشي با شاخص  يفي  عملنرد سيستم آموزشي عموه بر شاخص 2.2

 شود. سسجياله مي ليالي نظير رضاي  بيمار  مرگ و مير و نتايج درمان نيم 

 باشال. اثربخشي و بهبود مالاوم لرآيسالهاي آموزشي قاب  اثبات مي 2.1

مالارک و مستسالات  زم دررابطه با وضعي  آموزشي لراگيران و ميمان مولبي   2.9

 هاي علمي موجود اس . آنها در آزمون

هاي دانش  هاي ارزيابي عملنرد ياددهي و يادگيري لراگيران  در عرصه روش 2.0

اي مساسب بوده و سازو ارهاي  هاي لردي و رلتار حرله باليسي  مهارت هاي توانمسالي

 ها لراهم اس . بازخورد دوورله براي ارزشيابي
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ارزيابي دانشجويان سرستاري مامايي  سيراسمشني و توانبخشي با همناري  2.6

 شود. جام ميهاي مربووه ان بيمارستان و دانشناله

 

 اعضاي هيا  علمي  -3

 هستسال دانشگاه علمي هيات اعضاي آموزشي  هاي بيمارستان در آموزشي اصلي  ادر1.3 

 .اس  گرلته انجام ضوابط وبا آنها اخمقي و علمي گميسش مراح   ه

 وظايف با متساسب بايال مر م در موجود علمي هيات اعضاي تسوع و تعالاد 3.1

 هاي برنامه و لراگيران تعالاد و ها بخش درماني هاي لعالي  و سژوهشي آموزشي 

 .باشسال اجرا حاد در آموزشي

 

 

 

 

 

متخصص لارما ولوژي باليسي در بيمارستان جايگاه سازماني داشته و در ارائه  1.2

 باشال. هاي آموزشي باليسي  لعاد مي نظرات  ارشساسي به گروه

حضور ليميني اعضاي هيات علمي باليسي در بيمارستان مطابا با ضوابط و  1.1

باشال. در موارد خاص  ه به  مبررات جاري دانشگاه علوم سمشني و وزارت متبوع مي

خالمات اعضاي هيات علمي در خارج از بيمارستان )ستاد وزارت بهالاش   ستاد 

ه مربووه تاييال شود و با دانشگاه( نياز اس    زم اس  موضوع توسط رئيا دانشگا

مسظور از ياددهي و يادگيري  عبارت اس  از لرايسالي  ه بين اعضاء هيات علمي و دانشجويان به 

رآيسال وضعي  مطلوك يابال.  يفي  اين ل هاي عملي جريان مي مسظورالمايش دانش و مهارت

التال و اعضاء هيات علمي  خود  باشال ه در آن سالياله يادگيري در دانشجويان اتفاق مي آموزشي مي

 دانسال. را براي رعاي  شرايط اثربخش ياددهي موظف مي

 باشا. منظور از واژه متناسب، تطابق با ضوابط برنام  كوريكولوم آموزشي مربوط  مي

هاي آموزشي بايا تعريف شاه باشا و از افزايش بار درمان ب  اين  هاي درماني بيمارستان ماموريت

ها دودداري شود. ضمنا كم بودن تعااد و تنوع بيماران مراكز آموزشي درماني نيز، قابل  تانبيمارس

 باشا.قبول نمي
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هماهسگي رئيا بخش مربووه و با اومع معاون آموزشي بيمارستان  انجام شود و 

 سازو ار مشخص براي ثب  حضورو غياك ايشان در بيمارستان وجود دارد.

تعالاد اعضاء هيات علمي تمام وق  جغراليايي در بيمارستان مطابا با مبررات  1.9

 باشال. جاري وزارت متبوع مي

ور ليميني اعضاء هيات علمي سرستاري و سيراسمشني و توانبخشي مطابا حض 1.0

بيسي شاله با دانشناله مربووه اس  و حضورليميني آنها در بيمارستان  قرارداد سيش

 شود. توسط معاون  آموزشي  سترد و ثب  مي

 

 

 

 

بهتر اس  مترون بيمارستان عضو هيات علمي دانشناله سرستاري بوده و عضو  1.6

 شوراي آموزشي بيمارستان باشال.

هاي آموزشي عضو هيات علمي دانشناله سرستاري  بهتر اس  سرسرستاران بخش 1.2

 باشسال.

انشناله سرستاري/مامايي عموه بر وظايف آموزشي  اعضاء هيات علمي د 1.8

شاله داشته و دانشجويان در زير نظر آنها آموزش  هاي درماني تعريف ماموري 

 بيسسال. مي

گروه هاي مختلف سمشني  سرستاري و سيراسمشني و توانبخشي درتعام  مساسب  1.4

 نمايسال. هاي باليسي عم  مي بوده و به صورت تيمي در آموزش

في  لعالي  هاي آموزشي اعضاي هيات علمي در بيمارستان توسط ميمان و  ي 1.35

معاون  آموزشي وبا برنامه تسظيمي سايش شاله و بازخورد  زم به ايشان  بخش 

 شود. مربووه و گمارش به دانشناله/ دانشگاه علوم سمشني داده مي

هاي آموزشي و پژوهشي در جهت منظور از قرارداد چارچوب تعيين شده كليه فعاليت

 باشد.هاي مربوطه و بيمارستان مي راستايي بين دانشكدههماهنگي و    هم

a.bolvardi
Highlight
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سازو ارهاي مساسب براي توانمسالسازي اعضاي هيات علمي وجود دارد و  1.33

 گيرد.  ن مورد بازنگري قرار مياثربخشي آ

آموزشي  هاي درماني  هايي براي تشويا اعضاء هيات علمي  ه ماموري  سازو ار 1.32

 انال  وجود دارد. خوبي انجام داده و سژوهشي خود را به

از اعضاي هيات علمي برتر بيمارستان در لواص  مشخص و با معيارهاي معتبر  1.31

 شود. تبالير مي

سظور حفظ ارتباط آموزشي و سژوهشي با اساتيال م بيمارستان سازو اري به 1.39

 برجسته و ممتاز يا بازنشسته مر م دارد. 

متخصص تغذيه در بيمارستان وجود داشته و در ارائه نظرات  ارشساسي به  1.30

 باشال. هاي آموزشي باليسي لعاد مي گروه

بيمارستان سازو ار مساسب براي سسجش رضاي  اعضاء هيات علمي از امنانات  1.36

 و رلاهي را دارد. آموزشي

 

 فراگيران -4

بيمارستان آموزشي عرصه اصلي آموزش باليسي ازسطح  اردان تا للوشيپ و 

هاي  باشال و بر اساس مجوزهاي اخذ شاله از وزارت متبوع برنامه تخصص مي لوق

براي همه اين رده ها متساسب با سطح  3مشخصي براي يك مقيط آموزشي تعاملي 

 نمايال. آنها ارائه مي

 آشسايي براي مشخصي و منتوك برنامه و سازو ار بيمارستان آموزشي معاون 9.3

 ماليري  علمي  هيات اعضاء   آموزشي مقيط با مختلف  هاي رده در لراگيران

 لواص  در و مرتب بطور را آنها و دارد بيمارستان داخلي مبررات و بيمارستان 

 . سال مي اجرا مشخص
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 خالمات از لراگيران رضاي  سسجش براي مشخص سازو ار بيمارستان 9.2

 .گيرد مي صورت نياز مورد اصمحي اقالامات و دارد رلاهي و آموزشي

 دستيار از اعم لراگيران واسطه بي ارتباط براي اي شاله تعريف مسير بيمارستان 9.1

 .اس   رده لراهم بيمارستان آموزشي معاون با دانشجو و

هاي ويژه براي آموزش لراگيران و دستياران تخصصي و لوق  درمانگاه و  ليسيك9.9

 باشال. تخصصي و تقصيمت تنميلي در بيمارستان داير مي

در بيمارستان آموزشي سازو ارهايي وراحي شاله  ه دستياران)تخصصي  لوق 9.0

ازاي اقالامات درماني خود عموه بر استاد مربووه و تخصصي و تقصيمت تنميلي( به 

رئيا بخش مربووه در مباب  معاون آموزشي و رئيا بيمارستان نيم ساسخگو 

 باشسال. مي

اقامتگاه مساسبي براي لراگيران درنظر گرلته شاله و در آنها امنانات تغذيه و استراح  9.6

 بيسي شاله اس . و دسترسي به مسابع النترونيك سيش

اسبي براي رختنن دانشجويان و  مال به تفنيك آقا و خانم در بيمارستان مق  مس 9.2

 موجود اس .

بيمارستان برنامه هاي مشخص و مالوني براي آشسايي دستياران با المامات نظام  9.8

 دارد. 3درماني و بيمه اي جاري

سازو ار مساسب ياددهي و سايش براي ايمسي لراگيران در برخورد با بيماران و  9.4

 ي مختلف سيش بيسي شاله اس .بيماري ها

                                                                 
1
 System Based Practice 

مدوني در خصوص برگزاري منظم دوره هاي توجيهي بدو ورود فراگيران الزم است بيمارستان برنامه 

نحوه ارتباطات   ها، قوانين و مقررات، هاي مختلف بيمارستان، اهداف وبرنامه شامل آشنايي با بخش

امكانات مختلف، نحوه تكميل پرونده بيماران، شناخت استانداردهاي زيست   درون و برون سازماني،

 ح وظايف و اختيارات دانشجويان و دستياران داشته باشد.محيطي، و تعريف شر
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 امسي  لراگيران در زمان ارائه خالمات تضمين شاله اس . 9.35

امكانا  ، تجهيزا  و منابع مالي و انساني آموزشي و  ، فضا،1 مايريت تسهيال   -5

 پژوهشي

 درمانگاه اورژانا  بيماران  اتاق ها  بخش از اعم بيمارستان درماني لضاهاي تمام در 0.3

 در آموزشي هايبرنامه تعالاد با متساسب متراژ ها قسم  ساير و عم  هاي اتاق و ها

 .اس  شاله گرلته درنظر  الي انالازه به لراگيران تعالاد و اجرا حاد

 

 

 معاون سژوهشي و آموزشي هاي لعالي  براي دلتر ار عسوان به  الي لضاهاي 0.2

 گرلته درنظر ها بخش در علمي هيات اعضاء و آموزشي هاي بخش روساي و آموزشي

 .اس  شاله

 امنانات آنها در و شاله گرلته درنظر علمي هيات اعضاء براي مساسبي اقامتگاه 0.1

 .اس  شاله بيسي سيش النترونيني مسابع به دسترسي و استراح    اي تغذيه

هاي درس  اتاقهاي براي بقث هاي گروهي  وچك و سالن هاي  سفرانا  تعالاد  مس 0.9

به نسب  برنامه هاي در حاد اجرا وتعالاد لراگيران بايال  الي بوده و از امنانات مساسب 

 برخوردار باشال.

ها و لساوري روزآمال جه  استفاده آموزشي بوده و امنان  بيمارستان داراي زيرساخ 0.0

مشاوره از راه دور لراهم باشال. اين مرا م بايال از سهساي بانال مساسب  آموزش مجازي و

 ايسترن  برخوردار باشسال.

بيمارستان  تجهيمات و تنسولوژي آموزشي را براي تامين و اجراي روش هاي نوين 0.6

 تالريا لراهم  رده اس .

                                                                 
1
 Facilities Management 

هاي درماني با همان سطح ماموري  % بيشتر از بيمارستان20حالاق  اين متراژ 

 اس .
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هاي  الي و در دسترس براي مطالعه  تابها و ساير مسابع نوشتاري موجود  منان 0.2

 باشال. وده و آمار استفاده از آنها مساسب ميب

روز آموزشي را براي تمام  بيمارستان   تب مرجع و مجمت مورد نياز و مسابع به 0.8

نمايال و نقوه اداره  ردن  تابخانه باعث رضاي   هاي مختلف تهيه مي ها و رشته بخش

 مراجعين اس .

مسابع ارائه دهساله متن  امنان جستجوي مسابع و استفاده از  تابخانه النترونيك و 0.4

  ام  مبا ت لراهم شاله اس .

بوده و امنان دسترسي  3بيمارستان مجهم به سيستم اومعات بيمارستاني 0.35

 بسالي شاله براي اهالات آموزشي و سژوهشي لراهم باشال. وببه

هاي  بيمارستان لضا و تجهيمات مساسبي براي آموزش وب سرسايي  اورژانا 0.33

هاي آموزشي لراهم  رده بطورينه  عم  و ساير برنامههاي    اتاق وب  وب بستري

هاي سمم   ايمسي بيماران و حفظ  مقيط يادگيري مساسب همراه با  يفي  خوك مراقب 

 باشال. سوشيالگي بيماران مي

بيمارستان براي دستياران و دانشجويان سمشني و سيراسمشني  لضاها و امنانات  0.32

 وزي آماده  رده اس .آم آموزشي مساسب براي يادگيري و مهارت

هاي آموزشي در  امنانات اداري و آموزشي  الي براي سشتيباني اجراي برنامه 0.31

 ها درنظر گرلته شاله اس . بخش

سرسس   الي خالمات آموزشي ) ارشساسان آموزشي  مسشي آموزشي و  0.39

 ...(متساسب با برنامه هاي آموزشي در حاد اجرا توسط بيمارستان تامين شاله اس .

وزشي درنظر گرلته شاله توسط دانشگاه مربووه زيرنظر معاون بودجه آم 0.30

 گردد. آموزشي بيمارستان  تماما در برنامه آموزشي علوم سمشني هميسه مي

 

 

                                                                 
1
 Hospital Information Syastem (HIS) 



 

07 

 

 : هاي پاراكلينيك( هاي آموزشي )اورژانس و بخش هاي پشتيباني بيمارستان بخش  -6

اس  از نظر  بخش هايي هستسال  ه به    بيمارستان خالم  ارائه مي دهسال و المامي

آموزشي اعتباربخشي شونال.) در صورت درخواس  مجوز آموزشي متساسب با برنامه 

 درخواستي بايال بطور مجما اعتباربخشي برنامه شونال.(

 هاي لاي  به لراگيران دسترسي امنان آناتوميناد  آزمايشگاه بخش در 6.3

 .اس  موجود شساسي آسيب

 خالمات با متساسب اورژانا آزمايشات ليس   ليسيناد آزمايشگاه بخش در 6.2

 زمان در و مساسب دق  با ها درخواس  اورژانا  زمان در و دارد وجود بيمارستان

 .شود مي داده ساس  معبود

 باشال. هاي موجود در بيمارستان مي آزمايشات انجام شاله در تساسب با بخش 6.1

د  در بيمارستان آموزشي  ه آزمايشگاه  ليسيناد هم نبش تربي  لراگير را دار6.9

شساس   متخصصين علوم سايه مرتبط )نظير ايمسولوژيس   با تريولوژيس   انگ 

و بانك خون و...( در   متخصص ژنتيك سمشني و متخصص بيوشيمي  هماتولوژي 

 صورت نياز همناري دارنال. 

هاي آموزشي مصوك  در بخش راديولوژي  تجهيمات و امنانات  الي متساسب با برنامه6.0

 ارد.در حاد اجرا وجود د

 هاي تصويربرداري وجود دارد. در بخش راديولوژي  امنان دسترسي لراگيران به لاي 6.6

در بخش اورژانا امنانات و تجهيمات  الي متساسب با نوع خالمات ارائه شاله و  6.2

 هاي آموزشي در حاد اجرا وجود دارد. برنامه

مات هاي دارويي  امنانات و تجهيمات  الي متساسب با نوع خال در بخش مراقب  6.8

هاي آموزشي در حاد اجرا وجود دارد. گردش  ار و نقوه ارائه  ارائه شاله و برنامه

روز  امم تعريف شاله و توسط رئيا بخش  خالمات دارويي در تمام ساعات شبانه

 شود. هاي دارويي و معاون آموزشي نظارت مي مراقب 
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اس  و گردش  ار و نقوه اداره بيماران در بخش اورژانا  امم تعريف شاله  6.4

 توسط رئيا بخش اورژانا و معاون آموزشي نظارت مي شود.

نظر قرار گرلتن در اورژانا  انتباد به بخش و ماليري   لرآيسالهاي سذيرش و تق  6.35

ترين زمان ممنن وضعي  بيمار  تخ  هاي بستري به نقوي وراحي شاله  ه در  وتاه

 گيرد. مشخص شاله و درمان مساسب براي وي انجام مي

عهاله دارد و در صورت وجود  ورژانا سرسرستي اورژانا را بهمتخصص وب ا 6.33

برنامه وب اورژانا   لموما بايال عضو هيات علمي باشال. در صورت نالاشتن متخصص 

-هاي آموزشي   وظايف سرسرستي را انجام مي وب اورژانا  يني از مسئولين بخش

 دهال. 

به عهاله  هاي دارويي را متخصص داروسازي باليسي سرسرستي بخش مراقب  6.32

دارد و در صورت نالاشتن متخصص داروسازي باليسي  يني از مسئولين لسي داروخانه 

 دهال. )ترجيقا شيف  صبح(  وظايف سرسرستي را انجام مي

 وجود سمشك مبيم در اورژانا ضروري اس . 6.31

هاي مصوك   سساله به اورژانا با توجه به برنامه تعالاد و تسوع بيماران مراجعه 6.39

  آموزشي مساسب اس

عسوان يك بخش  اورژانا بطور  ام  در چرخه آموزش قرار داشته و به 6.30

  سال. آموزشي لعالي  مي

 

 ها و فرآيناهاي آموزشيبرنام   -7

 موجود آنها مستسالات و گردد مي برگمار بيمارستان در بخشي بين هاي  سفرانا 2.3

 .اس 

 نظر زير بيمارستان در آموزشي هاي گروه همناري با علمي عمومي هاي  سفرانا2.2

 .اس  موجود آنها مستسالات و شود مي برگمار مشخص تواتر با آموزشي معاون 
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 دسترس قاب  و سذير امنان لراگيران باليسي هاي مهارت  سب و آموزشي اهالات 2.2

 متبوع وزارت  ورينولوم با مسطبا و مساسب باليسي  آموزشي برنامه مقتواي و اس 

 .شود مي مشاهاله آنها درسروناله لراگيران يادگيري هاي لعالي   ام  ثب  و اس 

مقتواي برنامه آموزشي ارائه شاله متساسب با  ورينولوم مربووه  الي بوده و  2.1

 هاي يادگيري لراگيران درسروناله آنها مشاهاله مي شود. ثب   ام  لعالي 

 

 

 

 

 

هاي اورژانا  درمانگاه و بستري  تعالاد بيماراني  ه توسط هر لراگير در عرصه 2.9

گيرنال وتعالاد بيماران سذيرش شاله در هر شيف  به تعالاد دانشجو  ميمورد مراقب  قرار 

بيسي شاله اس .)ساير  هاي  زم براي آموزش دانشجويان سيش  الي بوده و سازو ار

 گيرد( اي مورد بررسي قرار مي جمئيات در ارزشيابي برنامه

رانالهاي آموزشي باليسي و مواردي از جمله گمارش صبقگاهي  ژورناد  مك   2.0

هاي باليسي بطور مسظم اجرا شاله و لراگيران و  موزش درمانگاهي و آموزش مهارتآ

  سسال و مالارک آن موجود اس . دستياران درآن شر   مي

هاي  حاد  سير بيماري  خمصه سروناله و سروناله مالارک سمشني نوشتاري )شرح 2.6

 شود  براي اهالات آموزشي و سژوهشي درمانگاهي(  ه توسط لراگيران تهيه مي

 باشال. دانشجويان و دستياران   ام  بوده و از  يفي  مساسب برخوردار مي

اعضاء هيات علمي بر مالارک سمشني ثب  شاله توسط لراگيران و دستياران در  2.2

  سسال و در صورت لموم آنها را اصمح مي  سسال. سروناله ها نظارت مي

هاي آموزشي بيمارستان ها، در  راستاي اجراي برنام  آموزشي، ضرور  دارد در بخش

هاي يافت ، مهار طبابت مبتني بر شواها تلفيق صوص آموزش استاالل باليني،در د

ريزي و اقاام الزم ارتباطي، اصول ادالق پزشكي و رعايت ايمني پزشك و بيمار، برنام 

 صور  گيرد.
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را  3اهالبيمارستان برنامه مشخصي براي استبرار مهارت آموزي مبتسي بر شو 2.8

 درنظر گرلته اس .

هاي بيمارستان براي ارتباء  يفي و  مي آموزش منتوك و آماده ارائه  برنامه 2.4

 اس .

 بيمارستان سازو ار مشخصي براي مشار   لراگيران در آموزش بيماران دارد. 2.35

هاي بيمارستاني مشترک و مسظم و  هاي مشخصي براي برگماري  سفرانا برنامه 2.33

ها و اعضاء هيات علمي سايه و  آموزشي و سژوهشي بين گروههمچسين جلسات مشترک 

 ها وجود دارد. باليسي بيمارستان

 

 بيمارستاني هاي كميت   -8

 مستمر برگماري مستسالات و بوده لعاد آموزش با مرتبط بيمارستاني هاي  ميته 8.3

 .اس  مشخص مربووه بيمارستان تصميمات در آنها تاثير نقوه و موجود آنها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1
 Evidence Based Practice 

هاي  ريزي، سازماناهي و هماهنگي فعاليت اهااف بيمارستان و كمك ب  برنام جهت تحقق 

گردد ك  ب   بيمارستاني و ايجاد زمين  مشاركت فعال هم  پرسنل، كميت  بيمارستاني تشكيل مي

هاي مشخص  منزل  بازوي مايريت بيمارستان و مكمل آن دواها بود. اين كميت  ها، همان كميت 

معاونت درمان دواها بود،) شامل كميت  بهبود كيفيت، كميت  دارو و درمان، شاه در دستورالعمل 

كميت  ادالق پزشكي، كميت  ماارك پزشكي و فناوري اطالعا ، كميت  حفاظت فني و بهااشت كار، 

كميت  ايمني مادر و نوزاد، ترويج زايمان طبيعي و تغذي  باشير مادر، كميت  بهااشت محيط، 

شناسي و نسوج، كميت   بيمارستاني، كميت  مرگ و مير و عوارض، آسيبكميت  كنترل عفونت 

بحران و باليا، كميت  طب انتقال دون( و همچنين ساير كميت  ها ماننا كميت  آموزش، كميت  

ساماناهي پژوهش هاي باليني، كميت  نظار  و ارزشيابي دروني، كميت  مميزي باليني و 

 مايريت دطا
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 شر   و آموزشي معاون مشار   با 3سمشني خطاهاي/ مير و مرگ  ميته 8.2

 تشني  مستمر بطور موجود مبررات و ضوابط با مطابا مربووه آموزشي هاي بخش

 .اس  موجود آنها مستسالات و شاله

 ميته اخمق در بيمارستان لعاد بوده و مستسالات تشني  جلسات و تاثير  8.1

 معاون  آموزشي مشخص اس .مصوبات آن درتصميمات ماليري  بيمارستان و 

  ميته آموزش علوم سمشني با تشنيمت  عملنرد و نبش مشخصي وجود دارد. 8.9

 

  3و امنيت بيماران 2حفظ حقوق  -9

 خود درمان مسئود معالج سمشنان يا سمشك بيمار   ه دهال نشان بايال بيمارستان 4.3

 .دارد را بيمارستان در بستري وود در  الي ارتباط آنها با و شساسال مي بخوبي را

 و گرلته قرار نيم لراگيران اختيار در بيمارستان در بيماران حبوق مسشور 4.2

 درماني معاون آموزشي  معاون. دارد وجود بيماران حبوق رعاي  بر مبسي مستسالاتي

 .دارد نظارت آن اجراي بر مورد حسب بيمارستان رئيا يا

اخمق حرله  سازو ارهاي هاي روشسي براي بررسي خطاها و مسائ  مربوط به 4.1

اي و سمشني لراگيران وجود دارد و روش هاي مشخصي براي سيشگيري از تنرار آنها 

 بيسي شاله اس  سيش

هاي مشخصي براي آموزش  الي به بيمار در بالو ورود شام  قوانين    سازو ار 4.9

رساني مبسي بر ايسنه حضور دانشجويان در تمامي مراح  تشخيصي و درماني  اومع

باشال و در موقع ترخيص براي آگاهي از نقوه ادامه درمان  ال  اري مياساسي رون جمء

 بيسي شاله اس . و مراجعات بعالي سيش

هاي سطح يك آموزشي  ه عماله خالمات درماني توسط  ادر  در بيمارستان 4.0

اي وجود دارد  ه بيماران ارجاعي   شاله شود لرآيسالهاي تعريف آموزشي ارائه مي

                                                                 
1
 Mortality/Morbidity 

2
 Patient Rights 

3
 Patient Safety 
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رد اورژانا در حالاق  زمان ممنن توسط با ترين سيچياله و بالحاد بخصوص در موا

تخصصي يا تقصيمت تنميلي و يا  سطح علمي و مهارتي )هيات علمي  دستيار لوق

گيرنال و هي   عسوان خط اود  ويمي  و مورد مراقب  قرار مي حالاق  دستيار ارشال( به

 گردد. ه ميباشال و مستسالات آن ارائ برنامه آموزشي و درماني ديگري مبالم به آن نمي

ها مستبيما توسط اعضاي هيات علمي  هاي سطح دو  اين مراقب  در بيمارستان 4.6

 شود. انجام مي

هاي آموزشي در  به مسظوراوميسان از  يفي  خالمات ارائه شاله در بيمارستان 4.2

هاي  هايي  ه اورژاناشيف  هاي عصر و شب  سمشنان مبيم )بخصوص در رشته

اي با بيمارستان  تباط آموزشي و درماني تعريف شالهتري دارنال(  ه ار بيشتر و حساس

دارنال تق  برنامه تعيين شاله توسط رئيا بخش مربووه و يا سرسرستي وي لعالي  

دارنال. ارتباط آموزشي و درماني دستياران و  ارورزان با آنها نيم شفات و 

 شاله اس . تعريف

شود  ارائه مي هاي آموزشي  خالمات درماني  ه توسط لراگيران در بيمارستان 4.8

هيات علمي و با واگذاري تالريجي مسئولي  به تساسب   نظر مستبيم اعضاء تق 

 هاي مورد نياز انجام گرلته و مستسالات آن موجود اس . سيچيالگي خالمات و مهارت

 

 هاي باليني بيمارستان آموزشي ب  عنوان عرص  اصلي پژوهش  -11

 تقبيبات توسعه واحال مسئود سژوهشي معاون. دارد سژوهشي معاون بيمارستان 35.3

 .اس  بيمارستان باليسي

 و اس  شاله تالوين بيمارستان سژوهشي اهالات بيمارستان راهبردي برنامه در 35.2

 .اس  يالته استبرار مساسب زماني لواص  براي بيمارستان در سژوهشي هاي برنامه

بيمارستان داراي واحال توسعه تقبيبات باليسي اس   ه بر اساس دستورالعم   35.1

انالازي و هالاي  سژوهش را در بيمارستان بر  ابمغ شاله معاون  تقبيبات و لساوري  راه

 عهاله دارد.
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گيري در ح  مشنمت  هاي باليسي براي تصميم از شواهال علمي و نتايج سژوهش 35.9

 گردد.بيمارستان ها استفاده مي

ترين عرصه  جايگاه سازماني مشخصي در بيمارستان آموزشي بعسوان مهم 35.0

 هاي باليسي براي يك متخصص اسيالميولوژي و يا سمشني اجتماعي وجود دارد. سژوهش

 ارشساسان سژوهش و سژوهشياران آموزش يالته در واحالهاي توسعه تقبيبات  35.6

باليسي بيمارستان استبرار يالته و مشاوران  زم در امر تقبيا از مرحله وراحي تا 

 باشسال. انتشار در دسترس مي

اله در مجمت معتبر داخلي و خارجي از اعضاء هيات علمي تعالاد مبا ت مستشر ش 35.2

 باشال.و لراگيران در حاد آموزش در بيمارستان مطلوك مي

هاي وزارت بهالاش   درمان و  هاي تقبيباتي  بر اساس دستورالعم  تمام ورح 35.8

 آموزش سمشني  مصوبات  زم را از  ميته اخمق داراي صمحي   سب نموده اس .

رايي  ردن قوانين و مبررات اخمق در سژوهش در بيمارستان  جه  توجيه و اج 35.4

با استساد به دستورالعم  مصوك وزارت بهالاش   درمان و آموزش سمشني  ميته 

سازماني اخمق در سژوهش در بيمارستان تاسيا شاله و زير نظر  ميته اخمق 

ها   وق آزمودنيهاي تقبيباتي  رعاي  حب  سال و بر رونال اجراي ورح دانشگاه لعالي  مي

  سال.  اخذ رضاي  آگاهانه نظارت مي
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