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 آیین نامه تیم مدیریت آموزش

این آیین نامه جهت تشکیل تیم مدیریت آموزش به منظور پیاده سازی استاندارهای اعتبار بخشی در مراکز آموزشی و درمانی 

 .و نظارت بر حسن اجرای آن تنظیم می گردد

هدف از تشکیل تیم مدیریت آموزشی تبادل نظر و بررسی استاندارهای اعتبار بخشی آموزشی ابالغ :  هدف: 1ماده 

و ارایه ... شده از طرف وزارت و همچنین بررسی مشکالت گروههای مختلف پرستاری ، پیراپزشکی ، بهداشت و

فعالیت های آموزشی وپژوهشی در  راهکارهای علمی و عملی برای برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های مربوط به کلیه

 . همه حیطه های مربوطه می باشد

 :اعضای کمیته :  2ماده 

 تواترتشکیل کمیته دبیر کمیته رئیس کمیته اعضاءاصلی کمیته
هر سه ماه یک بار و در  کارشناس آموزشی ریاست بیمارستان رئیس بیمارستان

صورت درخواست معاونت 
 آموزشی 

    معاون آموزشی

    معاون آموزشی بیمارستان

    مدیر گروه پرستاری

    مدیر گروه اتاق عمل

    مدیر مرکز

    مسئول توسعه آموزش بالینی

    روسای بخش های آموزشی

    مترون

    سوپروایزر آموزشی

    کارشناس آموزش

    کارشناس اعتباربخشی
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  ( اعضای مهمان: )تبصره

روسا و یا معاونین آموزشی دانشکده های طرف قرارداد جهت شرکت در در صورت لزوم از -

 .جلسه کمیته دعوت به عمل می آید

در صورت لزوم از مدیران گروه های آموزشی خارج از مرکز جهت شرکت در جلسه کمیته  -

 .دعوت به عمل می آید

 شرح وظایف تیم مدیریت آموزشی -3ماده 

 تدوین سیاست های آموزشی مرکز در راستای اهداف آموزشی دانشگاه  

 برنامه ریزی جهت اجرای بهتر مقررات و آیین نامه های ابالغ شده از طرف دانشگاه 

 بررسی و تدوین برنامه های آموزشی مرکز 

هماهنگی برای حل مشکالت موجود در بخش های آموزشی و اخذ تصمیمات برای هماهنگی گروههای  

 مستقر در مرکز

 اتخاذ تصمیمات الزم برای اجرای موازین و اصول اخالق حرفه ای و پزشکی توسط فراگیران 

 همکاری وهماهنگی برای اجرای مصوبات کمیته 

 ارائه پیشنهادات و انتقادات در راستای بهبود عملکرد آموزشی مرکز 

 .الغ صادر می شودکلیه اعضای کمیته از سوی رئیس بیمارستان انتخاب و برای آنها اب 

 .قبل از شروع جلسات در مورد مصوبات قبلی بحث و جمع بندی می شود.  4ماده 
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اعضای کمیته موظف می باشند در جلسات حضور منظم و فعال داشته باشند و در صورت عدم امکان حضور : 5ماده 

 .نماینده ای از گروه مربوطه جهت شرکت در جلسه معرفی نمایند

 .ته مسول پیگیری انجام مصوبات جلسات کمیته می باشددبیر کمی:6ماده 

 

 


