
 « مرکز آموزشی ردمانی موزشآشرح وظایف کارشناس » 

 اهی آموزشیسرفصل طرف دادکشنه زپشکی منطبق رب اهی مصوب اعالم شده ازاجرای ربانهم پیگیری و. 

 کاس آن هب  محترم آموزش بالینی و اساتید ساری نظارت ربحسن انجام وظایف اعضای محترم هیأت علمی و رد صوورت )مدریانع

 .سپس دادکشنه زپشکی و نت آموزشی مرکزمعاوو  (وجود

 اهاه هب دا دکشنه زپشکی از دو ماه قبل از شروع آن بخشاهی موجود بخشربرسی و اعالم ظرفیت. 

 اه مورنینو -گراندرانود-رانود-کوالبژورانل -اهکنفوراسس)علموی  هیوأتترم اجرای ربانهم اهی آموزشی اعضای مح  نظارت رب

 ....(.و

 ساریاساتید مدعو  ای محترم هیأت علمی وتکمیل فرم پایش اعض. 

 ( .کمی وکیفی)اراهی گزارشات ماهیاهن  کیفی دادکشنه و هماهنگی جهت بازدیداهی کمی و دادکشنه زپشکی و با ارتباط مستمر 

 کالت و ربرسووووووی و کوووووواس م وووووو رد )طریووووووق موووووودری اسوووووواتید محتوووووورم از اعووووووالم شووووووده او وووووو  داس وووووو ویان و موجووووووود رافهووووووی وآموزشووووووی نوووووووا   انع

 .سپس معاون آموزشی بیمارستان هب دادکشنه زپشکی و ( صورت وجود

 ارسووووال  و (دولتوووی دااگشنه آزاداسووووال ی و)دختووور و داس ووو ویان   وووور اعوووو  از (زپشوووکی)غیوووواب کداوووو داس وووو ویان  و نحوووووه   وووور نظوووارت رب

و اعووووالم د هب دادکشنه  ون آموزشووووی مرکووووزمعووووا و(  رد صووووورت وجووووود)اه هب موووودریکشووووی  ربانهم روزاهن و داس وووو ویان ردو موووووارد گووووزارش غ  ووووت 

 .زپشکی

 اهی مربوط هب نمرات پایان دوره داس  ویان زپشکی تکمیل فرم. 

 سوووپس   و ( رد صوووورت وجوووود)طریوووق موودری از ( وووس ازتووأا مووودریان گوووروه)پیگیوووری ارسوووال هب مواووآ نمووورات داس ووو ویان  جمووآ آوری و

 . صول د  هب دادکشنه زپشکی اتمرکز آموزشی ردمانی معاون آموزشی 



 کاری دادکشنه زپشکی ات با هماهنگی و مرکز  پیگیری تشکیل منظ  جلسات ماهیاهن شورای آموزشی  . صول د  هم

 اهی الزم ربای بازدیداهی منسج  وربانهم رزیی شده یا سشده انجام هماهنگیEDC  دااگشنه. 

 کاری ردتکمیل فرم  (.اهی پایش معمولبجزفرم)دااگشنه  EDOیا   EDCطرف  ازاهی پایش اراهئ شده هم

 کاری کامل با  .تکمیلی آموزش  ای واهی اوسعودادکشنه ردخصوص اجرای ربانهم EDO هم

 سوووووپس معوووواون آموزشوووووی بیمارسووووتان جهوووووت  و ( رد صوووووورت وجووووود)آموزشوووووی مرکووووزریطریووووق مد تعاموووول سوووووازنده از ایجوووواد ربانهم رزیی و

گاه مرکزآموزشی ردمانی  زاستفاده بهینو آموزشی ا  .ردمان

 گاه  حسن آموزش داس  ویان رد نظارت رب  . های آموزشی و وژیهردمان

 هب مسئولین ذریب  (تن او ربقراری نظام تشویق و)داس  ویان و یا  صوراه اه گزارش شایستگی. 

 ریکولووومبخووش داس وو ویان م ووابق  و  اناهی پایواهی آموزشووی جهووت انجووام آزمووونموودریان محتوورم گوروه همواهنگی بووا ربانهم رزیی و-

 .بوع اهی آموزشی مصوب وزارت مت 

 

 

                                                            آموزش دادکشنه زپشکی                                                                                                                                   

 


