




معرفی عضو کارگروه نظام اعتباربخشی



تحلیل وضعیت موجود

اقدامنیازمندضروریوضروریبسیارهایسنجهازلیستیتهیهواعتباربخشیهایسنجهاولیهبررسی➢

اقداماتنهاییتلیستأییدوبیمارستانسوپروایزرآموزشیودانشکدهبالینیآموزشمدیرباهمراهجلسهیکدرهاسنجهمجددبررسی➢

نیازمورد

ات،مطالعمرکزمدیرعلمی،هیاتامورمدیرآموزش،مدیرآموزشی،معاونحضورباآموزشمعاونتدفتردرجلسهاولینبرگزاری➢

اعتباربخشیکارگروهدبیروبالینیآموزشمدیر



مفاد جلسه اول
یش در این و لزوم همکاری بیش از پ(  ع)در ابتدای جلسه جناب آقای دکتر مسعودی معاونت محترم آموزشی دانشکده در مورد اهمیت موضوع آموزشی شدن بیمارستان امام رضا 

.رت گرفتسپس از اعضای حاضر در جلسه به منظور انتخاب فردی برای هدایت و رهبری امور اعتباربخشی آموزشی بیمارستان نظرخواهی صو. زمینه،  توضیحاتی ارائه دادند

.را  در دستور کار  خود قرار دهند( ع)مقرر گردید دکتر آتش بهار به عنوان لیدر، امور اعتباربخشی آموزشی بیمارستان امام رضا 

.  به معاونت آموزشی ارائه گردد( ع)مقرر گردید در پایان هر ماه گزارشی از اقدامات انجام شده در راستای آموزشی شدن بیمارستان امام رضا 

.ردددر محل دفتر معاونت آموزشی برگزار گ( ع)مقرر گردید جلساتی منظم با حضور معاونت آموزشی و ریاست دانشکده در راستای آموزشی شدن بیمارستان امام رضا 

۸الن منطقه توسط سر کار خانم علی حسینی رئیس اعتباربخشی ک( ع )، برنامه ای جهت بازدید و بررسی وضعیت موجود بیمارستان امام رضا ۱۴۰۱تیر ماه ۱۲مقرر گردید در تاریخ 
.آمایشی کشور  تنظیم گردد

ی آموزشی یر در اعتباربخشدرگمقرر گردید هماهنگی های الزم جهت حضور ریاست و معاونین دانشکده، ریاست، مدیر، معاون آموزشی و سوپروایزر آموزشی بیمارستان و افراد 

.  توسط سر کار خانم علی حسینی حضور به هم رسانند( ع )بیمارستان، در جلسه بازدید و بررسی وضعیت موجود بیمارستان امام رضا 

ی بررسی و لیستی ، سنجه های اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های آموزش(ع )مقرر گردید در بازه زمانی ده روزه قبل از جلسه بازدید و بررسی وضعیت موجود بیمارستان امام رضا 

.  از مشکالت و چالش های موجود و اقدامات مورد نیاز تهیه گردد



صورتجلسه اول



صورتجلسه اول



یمارستانبفیزیکیساختارمشکالتوهاچالششناساییجهتآموزشیسوپروایزروبالینیآموزشمدیرباهمراهمیدانیبازدیدیکانجام➢

بیمارستانآموزشیمعاونودرمانمعاونتحضوربادرمانمعاونتدفتردرجلسهبرگزاری➢

هیاتاموردیرمآموزش،مدیربیمارستان،آموزشیمعاونومترونمدیر،بیمارستان،ریاستدانشکده،معاونینریاست،حضورباجلسهبرگزاری➢

درمانمعاونتاعتباربخشیمدیر،EDOاعتباربخشی،مسئولکارگروهدبیربالینی،آموزشمدیرمطالعات،مرکزمدیرعلمی،



مفاد جلسه دوم

.گرددتشکیلبیمارستانآموزشیاعتباربخشیفرآینددردرگیرافرادباواتساپیگروهشدمقرر

وهماهنگیلتسهیجهترابطیناینازمتشکلتخصصیکارگروهیکوشدهانتخاببیمارستانوتوسعهودرمانآموزش،هایمعاونتازکدامهرازرابطیکشدمقرر
.گرددتشکیلامورتسریع

.رددگتدوینبیمارستانشدنآموزشیراستایدرضروریوضروریکامالهایسنجهواستانداردهاتحققجهتمدتمیانومدتکوتاهعملیاتیبرنامهشدمقرر

.گردندمستقراآنجدر....وکتابخانهکنفرانس،سالنقبیلازنیازموردآموزشیفضاهایوگرددتاسیسسبکسازهباروانواعصاببخشباالیطبقهیکشدمقرر

.گرددهزینهنیازموردامکاناتتامیندرتادادهقراربررسیموردرابیمارستانموجودعمرانیاوراقبیمارستانمدیرشدمقرر

.گرددبینیپیشتخصصیدرمانگاهیکایجادناباروری،کلینیکساختدرشدمقرر

.یابداختصاصمدتکوتاهدرمشکلحلجهتآموزشیکالسعنوانبهاتاقیکبخشهرازشدمقرر

.مقرر شد علی الحساب یک میلیارد تومان جهت حل مشکالت موجود تخصیص یابد

.مقرر شد امکان ایجاد طبقه پنجم در بیمارستان توسط مهندسین ناظر  بررسی و اقدامات الزم  جهت حل مشکل فضاهای آموزشی صورت گیرد



صورتجلسه دوم



صورتجلسه دوم







کشورآمایشی۸منطقهکالنآموزشیهایبیمارستاناعتباربخشیمسئولکارشناسازدعوت➢

حضوربامارستانبیآموزشیاعتباربخشیدردرگیرافرادسایرومترونمدیر،بیمارستان،ریاستدانشکده،ریاست،معاونینباجلسهبرگزاری➢

کشورآمایشی۸منطقهکالنآموزشیهایبیمارستاناعتباربخشیمسئولکارشناس

کشورآمایشی۸منطقهکالنآموزشیهایبیمارستاناعتباربخشیمسئولکارشناسباهمراهمیدانیبازدیدانجام➢



 

   /    /      

     /         

 
 

 

 حداد خاکساری محمد دکتر آقای جناب

 کرمان پزشکی علوم دانشگاه آموزشی محترم معاون

(  )عرضا امام بیمارستان شدن آموزشی جهت موجود وضعیت تحلیل و موضوع نامه: بازدید
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 مسعودی محمودرضا دکتر  

 فرهنگی دانشجوئی، و تحقیقات آموزشی، معاون

 

 

 

 

 
 

 



مفاد جلسه سوم
ارائهعمومیپزشکیرشتهاندازیراهجهتسیرجانپزشکیعلومدانشکدهدرشدهانجاماقداماتبارابطهدرتوضیحاتیدانشکدهآموزشیمعاونورئیسابتدا
.دادند

روحکهکردندبیانونمودندتأکیدبیمارستانشدنآموزشیراستایدردانشکدهمختلفهایمعاونتبینهماهنگیوهمکاریلزومبرحسینیعلیخانمسرکارسپس

پزشکیدورهوآموزشیهایبیمارستاناعتباربخشیمراحلوفرآیندایشانهمچنین.یابدتجلیبیمارستانابعادوهاقسمتتمامیدربایستیپژوهشوآموزش

درایجلسهدرودشدن(ع)رضاامامبیمارستانراهیبیمارستانازبازدیدبرایدانشکدهتیمهمراهبهحسینیعلیخانمکارسرنهایتدر.نمودندتشریحراعمومی

.گرفتندقراربررسیموردضروریکامالاستانداردهایبیمارستانریاستدفتر

.شودرداشتهبگامهاآنتحققبهنسبتمشخصریزیبرنامهیکطبقوگرفتهقرارتوجهموردضروریکامالاستانداردهایوهاسنجهابتداشدمقرر

ریزیبرنامهیکطبقنیزعمومیپزشکیدورهاعتباربخشیالزامیاستانداردهایآموزشی،هایبیمارستانضروریکامالاستانداردهایباهمزمانشدمقرر
.یابندتحققمشخص

.باشندعلمیهیاتاکثراتیمایناعضایویافتهاستقراربیمارستاندرآموزشیمعاونتمحوریتباآموزشمدیریتتیمشدمقرر

.گیردقرارتوسعهمعاونتکاردستوردربیمارستانسازمانیچارتاصالحشدمقرر

.یابدتخصیصبیمارستاندر(اتاقیکحداقل)علمیهیاتاعضایبرایفضاییوآموزشیدپارتمانیکشدمقرر

.مقرر شد زیرساخت های الزم برای کلینیک ها و درمانگاه های آموزشی  در بیمارستان در نظر گرفته شود

.مقرر شد کالس آموزشی در بخش های بالینی، پاویون، کتابخانه، دسترسی به کتب مرجع برای فراگیران در نظر گرفته شود



مفاد جلسه سوم

.شوداعالمفراگیرانبهآموزشیهایبرنامهدرجملهازمختلفانحاءبهخدمتگیرندهحقوقمنشورشدمقرر

.یابداستقراروایجادبیمارستاندرپژوهشیمعاونتواحدشدمقرر

.گرددارسال۸منطقهکالنبهوگردیدهتدوینمذکورجلسهصورتمصوباتشدمقرر

رئیسهیاتهبهشدهانجاماقداماتودادهتشکیلبیمارستانشدنآموزشیراستایدرماهانهصورتبهمنظمجلساتیآموزشمدیریتتیمشدمقرر
.گردداعالم

.گیردقرارکاردستوردرمربوطهارزیابتیمهمراهبهایرانشهرهایبیمارستانازبازدیدشدمقرر

.رسانندهمبهحضورموضوعاینبامرتبطافرادتمامیبیمارستان،شدنآموزشیبامرتبطجلساتدرشدمقرر

.گرددتدوینبیمارستانهمکاریبادانشکدهبالینیآموزشکیفیتارتقاءبرنامهشدمقرر

آئینایناجرایبرنظارتنحوهوشوداشارهعلمیهیاتاعضایوفراگیرانپوششنحوهنامهآئینبهاخالقکمیتهمصوباتبندهایازیکیدرشدمقرر
.گرددمشخصنامه

ذکرکدامهروظایفوهمکارینحوهآندرکهگرددمنعقددانشکدهوبیمارستانبینآموزشیهایفعالیتانجامجهتهمکارینامهتفاهمشدمقرر
.گرددمشخصآنمسئولیتبایستیکهآموزشیهایفعالیتریزیبرنامهوظیفهجملهازگردد



مفاد جلسه سوم

.شوددادهاختصاصفراگیرانبهبخشیکبیمارستانتوجیهییکتابچهدرشدمقرر

ژورنالعلمی،هایکنفرانسها،کالسآموزشیبرنامهفراگیران،آموزشیسوابقجملهازبیمارستانآموزشیهایفعالیتبامرتبطمستنداتشدمقرر

.گردندمنسجمویکپارچه....وهاکالب

.گردداصالحومطرحآموزشمدیریتتیمدروتدوینآموزشیسیستمعملکردارزیابیجامعبرنامهشدمقرر

.شودگنجاندهآموزشیوظایفشرحبالینیهایبخشروسایبرایابالغدرشدمقرر

آموزشدرونهچگسوپروایزریگزارشاتازکهشودمشخصوگیردصورتشبوعصرهایشیفتدردانشجوبرنظارتنحوهبرایریزیبرنامهشدمقرر

..شودمیاستفاده

.شودتدوین....واورژانسدرآناناختیاراتوحضورمیزانشاملاورژانسدرفراگیرانآموزشیفرآیندوبرنامهشدمقرر



صورتجلسه سوم



صورتجلسه سوم



صورتجلسه سوم



صورتجلسه سوم







بیمارستانآموزشیاعتباربخشیواتساپیگروهتشکیل➢

نیازموردرجعمکتبلیستارسالجهتپزشکیهایفوریتوآزمایشگاهیعلومهوشبری،مامایی،پرستاری،هایگروهمدیرانبارسمیمکاتبه➢

بیمارستانکتابخانه

الکترونیکبوکالگاندازیراهبرایصورتحسابگرفتنوطبیبشرکتبامکاتبه➢

بیمارستاننیغیربالیوبالینیعملکردیهایشاخصارسالموضوعبادرمانمعاونتبهارسالجهتدانشکدهآموزشیمعاونتازسوینامهتدوین➢

.روتینصورتبهبیمارستانآموزشیمعاونبه



 

   /    /      

     /         

 
 

 

 جهانشاهی  المرضا دکتر آقای جناب

 درمان محترم معاون 

  بیمارستان آموزشی معاون به(  )عرضا امام بیمارستان بالینی  یر و بالینی عملکردی های شاخص موضوع نامه: ارسال
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  .                                       

 
 مسعودی محمودرضا دکتر  

 فرهنگی دانشجوئی، و تحقیقات آموزشی، معاون

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 ایمانی زهرا خانم سرکار

 پرستاری گروه محترم مدیر 

 فیروزآبادی مریم خانم سرکار

 مامایی گروه محترم مدیر 

 زیدآبادی محمدرضا آقای جناب

 پزشکی های فوریت گروه مدیر 

 اسماعیلی محمدعلی دکتر آقای جناب

 آزمایشگاهی علوم رشته گروه مدیر 

 ای کتابخانه موضوع نامه: منابع
 

                

                                               ) (                                                            

                                                                                                              

.                                                                                        

 .        

 
 مسعودی محمودرضا دکتر  

 فرهنگی دانشجوئی، و تحقیقات آموزشی، معاون

 

 

 

 

 
 





دهنداطالعراورمذکزمانآیندههفتهشداینبرقراروایشانخودحضورباپورافضلیبیمارستانازبازدیدوقتگرفتنجهتحسینیعلیخانمباتماس➢

واتساپیگروهدرآنارسالومتعددوحضوریجلساتدرافرادبهوظایفتخصیصوبیمارستانشدنآموزشیجهتعملیاتیبرنامهتدوین➢

بیمارستانشدنآموزشیامردرمعاونتسهرابطینازمتشکلتخصصیکارگروهتشکیل➢

برایکههاییهسنجدرهاآنمستنداتوهابرنامهازاینمونهگرفتنجهتلرستانوشاهدبوشهر،پزشکیعلومهایدانشگاهدرافرادیباارتباطبرقراری➢

.هستیمابهامومشکلدچارهاآنتدوین

ترمشروعتاکهکردندبیانآبادیزیدآقایجلسهایندرکهآنانبامرتبطوظایفوهاسنجهبیانوبیمارستانمدیریتوریاستباایجلسهدرصحبت➢

کالسرایبنیازموردامکاناتازنیازسنجییکهمچنین.دادخواهندتحویلمابهعلمیهیاتاعضایبرایاتاقیکوآموزشیکالس۶الحسابعلیجدید

.گردددرخواستنامهیکطیکهگردیدتهیهاقالمازولیستیگرفتصورتمذکورهای

.نمایندمطرحراروانواعصاببخشرویبرسازیسبکمسالهرئیسههیاتدرمسعودیدکترآقایجنابکهگردیداعالمهمچنین➢



لیست اقالم مورد نیاز اعالم شده از سوی مدیریت بیمارستان▪

عدد۷: ویدئو پروژکتور▪

عدد۵۰: صندلی دسته دار▪

عدد۷: وایت بورد▪

عدد۱۰: سیستم کامپیوتر▪

عدد۸: قفسه کتابخانه▪

عدد۱۰: مودم برای وایرلس▪

عدد۱۰: آویز لباس▪

عدد۱۰(: یا دوازده در۸)کمد فلزی ▪

عددEDO :۲برای اتاق MDFکمد ▪

عدد۴: کمد چهار در برای مربی ها▪

پارتیشن برای ارتباط کتابخانه و سالن مطالعه ▪



درپژوهشوآموزشمباحثگنجاندنوبیمارستاناهدافورسالتدربازنگریجهتماهتیر۲۲تاریخدربیمارستانکیفیتبهبودمسئولباصحبت➢

.نمایندمطرحراعموضواینبیمارستانرهبریومدیریتتیمآیندهماهجلسهدرکریمیخانمکهشداینبرقراروبیمارستاناستراتژیکبرنامه

کریمیخانمبهپژوهشیوآموزشیاهدافورسالتنمونهفرستادنوبیمارستاناهدافورسالتبازنگری➢

اعضایوفراگیرانپوششنحوهنامهآئینبهاشارهوگنجاندنجهتماهتیر۲۲تاریخدرشاهبداغیخانمبیمارستاناخالقکمیتهدبیرباصحبت➢

مربوطهمصوبهارسالوآیندهماهدرکمیتهاینمصوببندهایازیکیدرآنبرنظارتنحوهوعلمیهیات

مدیریتقسمتدرEDOوآموزشیمعاونتزیرمجموعهنمودناضافهجهتماهتیر۲۲تاریخدرفراهانیخانمبیمارستانسایتمسئولباصحبت➢

نیازموردمحتواهایبارگذاریهمچنینوبیمارستانهای

دانشکدهعلمیهیاتامورمدیریتسویازاجتماعیپزشکیعلمیهیاتجذببرایفراخواناعالم➢

رضویخانمنیروجذبنمودنمطرح➢





پایان


