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 داخلی تشویق اعضای هیات علمی آیین نامه 

 (ره)شی و درمانی آیت هللا خویی زآمو بیمارستان

0011 

تحقیق، پژوهشگري ، دانش  آموزش و اعتالي روحیه بیمارستان به منظور قدردانی و تشویق اعضاي هیئت علمی

اعضاي محترم هیئت علمی طبق  بیمارستان طلبی و تقویت مشارکت فعاالنه همکاران محترم در تحقق اهداف

 :ار می گیرندرمورد تشویق قضوابط مشروحه ذیل 

 حداقل شرایط الزم: ماده یک 

سابقه  حسنعضو هیئت علمی باید از میان اعضاي هیئت علمی رسمی و پیمانی شاغل و متعهد که داراي : 1-1 

 .باشد بیمارستاندر درمانی و پژوهشی -خدمت آموزشی

  سایر همکاران و فراگیرانو تاثیر مثبت علمی و اخالقی در و درمانی سلوك در محیط آموزشیداراي حسن : 2-1

 شرایط اختصاصی مصادیق تشویق:  دوماده 
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 :حیطه فعالیت های آموزشی:0-2

 .مطابق با برنامه هاي آموزشی تدوینی از طرف مدیر گروه متبوع عمل کرده باشد :کمیت تدریس: 1-1-2

 دانشجویان مالك عمل خواهد بودنظرات ارکان مدیریت آموزشی گروه متبوع و  :تدریس کیفیت: 2-1-2

 مانییا بخش آموزشی و در (فلوشیپی)مشارکت درراه اندازي دوره آموزشی جدید :3-1-2

 مشارکت در تدوین یا بازنگري در برنامه هاي آموزشی :4-1-2

 بکار گیري روش هاي نوین آموزشی  و ارزشیابی :5-1-2

 شنواره آموزشی شهید مطهريدر جشنواره هاي آموزشی از جمله ج کسب موفقیت:6-1-2

 (آمورش مجازي) مشارکت در تالیف کتب درسی، تولید محتواي آموزشی :7-1-2

 ید و با تائید مدیریت گروهجمعی فراگیران در خصوص تشویق اساتدرخواست کتبی و  :8-1-2

 :حیطه فعالیت های پژوهشی:2-2

 .ساالنه افراد مالك عمل خواهد بود چاپ شده تعداد مقاالت: پژوهشکمیت : 1-2-2

 .مالك عمل خواهد بود ISI ،  مقاالت ارکان  مدیریت پژوهشی گروه متبوع نظرات :پژوهشکیفیت : 2-2-2

 درمانی پژوهشی و ،ت جدید در جهت حل موضوعات آموزشیطراحی سیستم و روش ها و خدما: 3-2-2

 موفقیت در جشنواره هاي پژوهشی داخلی وکنگره هاي پژوهشی خارجیکسب : 4-2-2

 :حیطه فعالیت های درمانی:3-2
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درمانگاه ها و سایر عرصه هاي درمانی مطابق با برنامه  حضور مرتب در راندها، :فعالیت درمانیکمیت : 1-3-2

 .هاي تدوین شده از طرف مدیریت گروه متبوع مالك عمل خواهد بود

      شاخص هاي کلیدي درمان از جمله رضایتمندي بیماران و خانواده شان: فعالیت درمانی کیفیت: 2-3-2

 .مالك عمل خواهد بود

 بومی سازي گاید الین هاي بالینی معتبر تهیه و تدوین گاید الین هاي بالینی یا :3-3-2

 :سایر مواردی که از مصادیق تشویق اعضای هیات علمی می باشد:-3

 مشارکت فعال و همکاري صمیمانه در جهت پیشبرد و تحقق اهداف عالی گروه متبوع و ارتقاء مرکز:1-1-3

 در کنفرانس هاي علمی حارجی و داخلی.....( مقاله،سخنرانی و)کسب رتبه برتر:2-1-3

 کسب عنوان استاد نمونه در سطح کشوري یا دانشگاهی:3-1-3
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