
شتیدادکشنه علوم  ردمانی  زپشکی و خدمات بهدا
 خوی

 (ره)آیت اهلل خوئی    ردمانی  مرکز آموزشی
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G11 :ارتقای کیفیت آموزش بالینی بیمارستان 

O1 :توسعه آموزش مجازی در بهبود کیفیت 

 برنامه عملیاتی

 (استراتژی ها ) 

مسؤول تامین  مسئول اجرا زمان اجرا

 منابع

شاخص 

 دستیابی

میزان  روش ارزیابی

 دستیابی

استفاده از شبكه های مجازی مجاز در 

 آموزش بالینی

توسعه  مسئولین 1041-1044

آموزش بالینی 

 مرکز

  مشاهده مستندات تعداد دوره ها معاون آموزشی

ارزیابی میزان کارایی شبكه های مجازی 

 مجاز در آموزش بالینی

مسئولین توسعه  1041-1044

آموزش بالینی 

 مرکز

  مشاهده مستندات تعداد دوره ها معاون آموزشی
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G11 : بیمارستانارتقای کیفیت آموزش بالینی 

O2: ارتقا و استاندارد سازی نظام ارزیابی 
 برنامه عملیاتی

 (استراتژی ها ) 

مسؤول تامین  مسئول اجرا زمان اجرا

 منابع

شاخص 

 دستیابی

میزان  روش ارزیابی

 دستیابی

 استفاده از روشهای نوین ارزشیابی
 

1041-1044 تعداد روش  معاون آموزشی گروههای آموزشی 

 های اجرا شده

  مشاهده مستندات

استاندارد سازی فرایند های ارزیابی درون 

 بخشی و انتهای بخشی
1041-1044 اساتید بخش های  

 آموزشی

   معاون آموزشی
تعداد ارزیابی 

 استاندارد شده

 مشاهده مستندات

سازی گروههای آموزشی  در زمینه توانمند 

 آزمونها

1041-1044   مشاهده مستندات کارگاه معاون آموزشی معاون آموزشی 

1044-1041 های ارزیابی الگ بوکتدوین  مسئولین توسعه  

 آموزش مرکز

  مشاهده مستندات تعداد گزارشات معاون آموزشی
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G11 :ارتقای کیفیت آموزش بالینی بیمارستان 

O3 :بهبود استانداردهای فضای فیزیكی آموزش 
 برنامه عملیاتی

 (استراتژی ها ) 

مسؤول  مسئول اجرا زمان اجرا

 تامین منابع

شاخص 

 دستیابی

میزان  روش ارزیابی

 دستیابی

1044-1041 بازسازی وتجهیز کالسهای آموزشی  معاون 

آمو زشی و مدیریت 

 بیمارستان

مدیریت و 

 امورمالی

  بررسی پیشرفت کار پیشرفت کارها

تجهیز و بهبود وضعیت پاویون های 

 اساتید

1041-1044  معاون 

آمو زشی و مدیریت 

 بیمارستان

مدیریت و 

 امورمالی

  بررسی پیشرفت کار پیشرفت کارها

تجهیز و بهبود وضعیت پاویون های 

 فراگیران

1041-1044  معاون 

آمو زشی و مدیریت 

 بیمارستان

مدیریت و 

 امورمالی

  بررسی پیشرفت کار پیشرفت کارها
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 معاونت آموزشی

برنامه ارتقاء کیفیت اموزش :  عنوان
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 01/7/0011: تاریخ تدوین

 00/7/0011:تاریخ ابالغ

 
 

 

G11 :ارتقای کیفیت آموزش بالینی بیمارستان 

O4 :یهبود استانداردهای تجهیزاتی گروههای آموزشی 
 برنامه عملیاتی

 (استراتژی ها ) 

مسؤول تامین  مسئول اجرا زمان اجرا

 منابع

 شاخص دستیابی
 روش ارزیابی

 میزان دستیابی

وسایل آموزشی بخشهای تامین و تجهیز  

 بالینی مرکز

1041-1044  معاون 

آمو زشی و مدیریت 

 بیمارستان

مشاهده و بررسی  تعداد تجهیزات مدیریت

 پیشرفت

 

تجهیز کتابخانه مرکز جهت دسترسی به 

 کتابهای مرجع

1041-1044  معاون 

آمو زشی و مدیریت 

 بیمارستان

مشاهده و بررسی  تعداد تجهیزات مدیریت

 پیشرفت

 

1044-1041 تامین کامپیوتر برای پاویونها ی اساتید  معاون 

آمو زشی و مدیریت 

 بیمارستان

مشاهده و بررسی  تعداد تجهیزات مدیریت

 پیشرفت

 

برقراری اماکن دسترسی به اینترنت پر 

 سرعت در بخش های آموزشی

1041-1044  معاون 

آمو زشی و مدیریت 

تعداد مكان  مدیریت

 برقرارشده

مشاهده و بررسی 

 پیشرفت

 



شتیدادکشنه علوم  ردمانی  زپشکی و خدمات بهدا
 خوی

 (ره)آیت اهلل خوئی    ردمانی  مرکز آموزشی
 معاونت آموزشی

برنامه ارتقاء کیفیت اموزش :  عنوان

 بالینی

 

 DOE-PL-01-02: کد سند

 01/7/0011: تاریخ تدوین

 00/7/0011:تاریخ ابالغ

 

 بیمارستان

برقراری اماکن دسترسی به اینترنت پر 

 سرعت برای  اساتید

 معاون 1041-1044

آمو زشی و مدیریت 

 بیمارستان

تعداد مكان  مدیریت

 برقرارشده

مشاهده و بررسی 

 پیشرفت

 

 

G11 :ارتقای کیفیت آموزش بالینی بیمارستان 

O5 : مفاهیم علمی و به روزارتقاء کیفیت فرآیندهای پژوهشی منطبق با 
 برنامه عملیاتی

 (استراتژی ها ) 

مسؤول تامین  مسئول اجرا زمان اجرا

 منابع

 شاخص دستیابی
 روش ارزیابی

 میزان دستیابی

استاندارد سازی و توسعه امكانات 

 پژوهشی و کتابخانه

1041-1044 و  معاون پژوهشی 

مدیریت 

 بیمارستان

مشاهده و بررسی  تعداد تجهیزات مدیریت

 پیشرفت

 

های  افزایش دسترسی به منابع و پایگاه

 اطالعات علمی پژوهشی

1041-1044 معاون پژوهشی و  

 مدیریت بیمارستان

تعداد  مدیریت

های  پایگاه

 اطالعاتی

مشاهده و بررسی 

 پیشرفت

 

1044-1041 افزایش تعداد مقاالت اعضای هیئت علمی  مشاهده و بررسی  تعداد مقاالت مدیریتمعاون پژوهشی و  
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 پیشرفت مدیریت بیمارستان

های تحقیقاتی مصوب  افزایش تعداد طرح

 اعضای هیئت علمی

1041-1044 معاون پژوهشی و  

 مدیریت بیمارستان

مشاهده و بررسی  ها تعداد طرح مدیریت

 پیشرفت

 

 ایجاد پست سازمانی معاونت پژوهشی و

مسئول واحد تحقیقات بالینی در 

بیمارستان و ابالغ یكی از اعضای هیئت 

 علمی

1041-1044 معاون پژوهشی و  

 مدیریت بیمارستان

مشاهده و بررسی  ابالغ مدیریت

 پیشرفت

 

ها و  ها، آینن نامه تدوین دستورالعمل

ها، مرتبط با امور پژوهشی در  فرمت

 بیمارستان 

1041-1044 معاون پژوهشی و  

 مدیریت بیمارستان

وجود  مدیریت

 ها دستورالعمل

  

های بالینی در  استفاده از نتایج پژوهش

 مشكالت بالینی و سازمانی

1041-1044 معاون پژوهشی و  

 مدیریت بیمارستان

   حل مشكالت  مدیریت
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