
 گروه مدیریت حوزه

 هدف تحقق زمان  هدف شرح موجود وضع مورد

 گروه یتیریمد يها برنامه ياجرا بر نظارت

  
 ، هفتگـی  بصـورت  زنـان  گروه آموزشی شوراي تشکیل)الف

 و درمـانی  مشـکالت  طـرح  ، آموزشی هاي نامه آئین تصویب

 از پیشـگیري  جهـت  ها نامه آئین تصویب بررسی ، آموزشی

 اعضــاي.  رســیده هــاي نامــه طــرح ، ابهمشــ مــوارد رخــداد

   گروه مدیر مسئولیت با گروه اعضاي کلیه آموزشی شوراي

 ، مـنظم  بصـورت  زنـان  گـروه  پژوهشـی  شوراي تشکیل)  ب

 حضـور  بـا  گـروه  پژوهشی معاون پژوهشی شوراي مسئول

 شـورا  یـک  مـاه  هـر  حـداقل  پژوهشـی  شوراي اعضاي سایر

 موقـع  بـه  صـویب ت ، دار اولویت پژوهشی عناوین طرح جهت

 ، هــا نامــه پایـان  اجــراي نحـوه  بــر مناسـب  نظــارت ، عنـوان 

 در دارند نامه پایان خالی ظرفیت که اساتیدي اسامی بررسی

  .گردد اعالم سال هر ماه مهر اول

 دي حدفاصـل  ، نامه پایان از دفاع جلسات برگزاري زمان)  ج

 نامـه  پایـان  از دفـاع  مهلـت  آخـرین  و بوده سال هر اسفند تا

 .  بود خواهد سال هر اسفند ایانپ

  

  

  

  

  

  

 مصوبات انجام پیگیري ، موجود وضع حفظ

 قبل جلسه

 

Comment [eيبرا گروه استیس]: ١ 

 ذکر دوساله و انهیسال يها برنامه شیپا

 .شود



 

  

 بصورت يآور جمع و یعلم اتیه ياعضا توسط.... )  و  PROM ، رحم از خارج یحاملگ ، مول درمان(  عیشا يهایماریب يها العمل دستور نیتدو : گروه يها يریگ میتصم قسمت در

booklet است دهیگرد انجام دیاسات نیب نیعناو میتقس) 94 ماه بهمن انیپا تا(.  ردیگ قرار دنتهایرز اریاخت در و  .  

 تجه DOPS یآموزش کارگاه بعد به ماه مهر از.  شد استفاده ریاخ ماه شش در دنتهایرز یابیارز جهت mini cex یابیارزش روش از : گروه ياعضا يها يتوانمند توسعه قسمت در

  .  ردیگ قرار استفاده مورد یابیارزش در و گردد برگزار یعلم اتیه ياعضا

  .  است اقدام دست در یبهشت مارستانیب کنفرانس سالن يبازساز : یآموزش منابع قسمت در

 گروه يها يریگ میتصم

   گروه آموزشی شوراي جلسات ارتقاء

  

 

 آئـین  تصـویب  راسـتا  ایـن  در ، خطا از پیشگیري

 جدید بر تکیه با دستیاران جهت درمانی هاي نامه

.  بـود  واهـد خ نظـر  مـد  دنیـا  روز روشـهاي  ترین

 بصــورت تــدریجا فــوق هــاي نامــه آئــین مجمــوع

. گرفت خواهد قرار دستیاران اختیار در اي کتابچه

 دستور اعالم علیرغم خطا مکرر بروز صورت در

 مطـرح  گروه جلسه در مورد فراگیران به ها العمل

 .  شد خواهد انجام الزم هاي گیري تصمیم و

 

 گروه ياعضا يهایتوانمند توسعه

 بــا فراگیــران ارزیــابی جدیــد روشــهاي از اســتفاده يپیگیــر

ــر آموزشــی کارگاههــاي انجــام پیگیــري ، EDO مشــارکت  ب

  علمی هیات اعضاي نیاز اعالم اساس

  

 یآموزش منابع

 ، علمــی هیــات اعضــاي نیــاز مــورد کتــب تهیــه درخواســت

 زنان معتبر منابع به دسترسی ، الکترونیک منابع به دسترسی

 )  دارد وجود اغلب(  full text بصورت ومامایی

 ، موجـود  درس هـاي  کـالس  تعـداد  نمودن اضافه

   مجالت به همیشگی دسترسی

 

 

Comment [eگروه تیریمد حوزه]: ٢  

 يبرا نظر مورد جلسات تعداد و گروه ياه

 .شود ذکر کدام هر

Comment [eتوسعه يبرا گروه برنامه]: ٣ 

 رشته کیتفک به دیاسات يها يتوانمند

 یپژوهش و یآموزش يها مهارت ،یتخصص

 يارتقا يبرا گروه يها برنامه نیهمچن و

 .شود ذکر یعلم اتیه ياعضا یعلم مرتبه

Comment [e۴ :[مورد در گروه استیس 

 یآموزش مختلف ابعمن نیتام و یازسنجین

 .شود ذکر گروه در



 

  )يکارآموز( یآموزش برنامه حوزه

 مورد
 تحقق زمان  هدف شرح موجود وضع

 هدف

 یآموزش اهداف

  
 بـه  ومامـایی  زنـان  شـایع  بیماریهاي آموزش

 و تشخیصــی ارزیـابی  روشــهاي – فراگیـران 

 اورژانــس شناســایی – بیماریهــا در درمــانی

  عمومی پزشک نیاز حد در مامایی هاي

   بیماریها از تعدادي براي study guide تهیه – موجود وضع حفظ

 

 

 یآموزش برنامه شیپا و یرسان اطالع

  
 زمـان  طبـق  گروه آموزشی هاي برنامه اعالم

 – سـایت  در دانشـجویان  بندي گروه و بندي

 و درمانگـاه  ، درس هـاي  کـالس  بنـدي  زمان

  عملی و تئوري آزمونهاي زمان و بخش

   موجود وضع حفظ

 

 

 ینیبال آموزش يها برنامه

  
 کوچـک  گروههاي به دانشجویان بندي تقسیم

 در معاینـه  و حـال  شـرح  گـرفتن  در مشارکت

 گــروه هــر ، لیبــر و زنــان بخــش و درمانگــاه

 استفاده ، شده بندي زمان و جداگانه بصورت

 جهـت  هـا  مـوالژ  و بـالینی  مهارتهاي مرکز از

 توجـه  با دانشجویان به بالینی موارد آموزش

 بیمـاران  معاینـات  در موجود محدودیتهاي به

  مامایی و زنان

 و عمـومی  پزشـکی  نیازهـاي  بـر  دانشـجویان  آمـوزش  شدن متمرکز

 تهیه با تخصصی فوق و تخصصی صرفا موارد به پرداختن از پرهیز

study guide – کمـی  افـزایش  بـا  بـالینی  مهارتهـاي  بـر  بیشتر تاکید 

 زمان جابجایی با درمانگاه و بخش راند در دانشجویان حضور زمان

   گذشته به نسبت زودتر صبحگاهی گزارش

 

 

 ییسرپا آموزش يها برنامه

  
 به رسیدن و فیزیکی ،معاینه حال شرح گرفتن

 بیماري درمان و حیصتش

 بیماریهاي لیست چک از استفاده با سرپایی آموزش کیفی افزایش

 تر طوالنی حضور زمان با سرپایی آموزش کمی افزایش ، شایع

 

Comment [e۵ :[نیتدو يبرا گروه برنامه 

 يکارآموز دوره یآموزش اهداف اصالح ای و

 .شود ذکر

Comment [e۶ :[مورد در گروه استیس 

 ادهیپ شیپا و یرسان اطالع روش و ابزار

 از استفاده از اعم یآموزش اهداف يساز

 و بوك الگ درس، طرح البس،یس

 .شود ذکر يریادگی يراهنما

Comment [eمورد در گروه استیس]: ٧ 

 گزارش در کارآموزان شدن ریدرگ زانیم

 ،يمورد گزارش بخش، راند ،یصبحگاه

 .شود ذکر ها کیکش  و کالب ژورنال

Comment [eمورد در گروه استیس]: ٨ 

 ییسرپا آموزش تیتقو ای يساز فعال نحوه

 مورد يها درمانگاه محل و تعداد جمله از

 .شود ذکر استفاده



 

 جنرالآموزش

 هـا  اورژانـس  بویژه شایع بیماریهاي آموزش

 هــاي کشــیک در حضــور بــا دانشــجویان بــه

  دانشجویان

 مـوارد  بـه  تشـخیص  بـا  مامـایی  هـاي  اورژانـس  با برخورد چگونگی

 و مقـیم  اتنـدینگ  راند در حضور با تخصصی مداخله و اعزام نیازمند

  ارشد رزیدنت

 

 کارآموزان آموزش تیفیک

  
 از بعضـی  در کـارآموزان  تعـداد  بـه  توجـه  با

 کـه  باشـد  می مطلوب حد از بیش تعداد ترمها

 دانشــکده در تــر مطلــوب تقســیم صــورت در

  شد خواهد بهتر آموزش

 تـر  متناسـب  توزیـع  جهـت  گـروه  بـا  دانشکده آموزش شدن هماهنگ

   مختلف گروههاي در دانشجویان

 

 

 یپزشک اخالق

  
ــظ ، پزشــکی اخــالق آمــوزش  و رازداري حف

Privacy ها راند موقع بیمار  

  

  نکارآموزا یابیارزش

  
 و دوره پایان تستی آزمون 2 حاضر حال در

 مــی مانجــا بـالینی  مهارتهــاي مرکــز(  آسـکی 

ــود ــه)  شـ ــافه بـ ــی اضـ  log book بررسـ

  دانشجویان

 EDO راهنمـایی  بـا  تـر  جدیـد  ارزشـیابی  روشـهاي  سـایر  از استفاده

  log book ،اصالح

 

 

  

 ها خانم=  مسئول. (  دگرد نیتدو یعلم اتیه ياعضا توسط)  فصل هر يازا به منابع و اهداف دهیچک(  عیشا يهایماریب از يتعداد يبرا study guide : یآموزش اهداف قسمت در

  .  است دهیگرد انجام نیعناو میتقس)  یهاشم میمر دکتر و نیاالم روح دکتر

  .   است افتهی رییتغ 45/7 به 30/8 از الزهرا مارستانیب در و 45/7 به 8 از یبهشت دیشه مارستانیب در  ها morning report  شروع ساعت : ینیبال آموزش يها برنامه قسمت در  

  .  است دهیگرد مذاکره مختلف يگروهها در انیدانشجو تر متناسب عیتوز جهت  دانشکده EDO واحد با  : آموزش تیفیک سمتق در

  .   گردند یم هیتوج یپزشک اخالق خصوص در انیدانشجو یهیتوج کالس در دوره يابتدا از  : یپزشک اخالق قسمت در

... ) مانیزا انجام ، نالیواژ نهیمعا و اسپکولوم گذاشتن ، ریاسم پاپ انجام(  انیدانشجو يبرا الزم يها ییتوانا به توجه با  log book اصالح يزیر برنامه: کارآموزان یابیارزش  قسمت در

  . باشد یم 94 ماه مهر از اجرا.  است شده انجام

  

Comment [eمورد در گروه استیس]: ٩ 

 جنرال آموزش تیتقو ای يازس فعال نحوه

 شود ذکر

Comment [EGeP١٠ :[ 

 تیفیک تیتقو مورد در گروه استیس

 تیوضع بهبود و حفظ يبرا آموزش

 ذکر يکارورز شیپ آزمون در کارآموزان

  .شود
 

Comment [EGeP١١ :[ 

 و اخالق مباحث تیتقو درباره گروه استیس

 آموزش، در  کارآموزان در يگرياحرفه

 .شود ذکر درمان و پژوهش

 

Comment [EGePگروه استیس]: ١٢ 

 و مختلف يهاروش از ستفادها درباره

 ذکر یعمل و يتئور يها آزمون متناسب

 .شود



  

  )يکارورز( یآموزش برنامه حوزه

 مورد
 تحقق زمان  هدف شرح موجود وضع

 هدف

 یآموزش اهداف

  
ــخیص ــوارد اداره و تش ــس م ــان اورژان  و زن

 فـوري  ارجاع نیازمند موارد آموزش ، مامایی

  تخصصی هاي بخش به بیماران

(  مـادران  میـر  و مـرگ  کاهش هدف با مامایی اورژانس موارد آموزش

  )  مادري مرگ علل شایعترین

 

 

 یآموزشبرنامه شیپا و یرسان اطالع

  
 زمـان  طبـق  گروه آموزشی هاي برنامه اعالم

 – سـایت  در کـارورزان  بنـدي  گـروه  و بندي

 و درمانگـاه  ، درس هـاي  کـالس  بنـدي  زمان

  عملی و تئوري آزمونهاي زمان و بخش

   موجود وضع حفظ

 

 

 ینیبال آموزش يها برنامه

 موضوعات با رابطه در کاربردي مقاالت ارائه

 ، کـارورزان  بوسیله مامایی زنان بخش شایع

 ، کـارورز  سـیله بو صـبحگاهی  گـزارش  ارائه

 اورژانس تحویل راند و بالینی راند در حضور

 انجـام  ، کشـیک  راند در فعال حضور ، لیبر و

 کورتـاژ  جراحـی  اعمـال  در حضور و زایمان

 ، لیسـت  چـک  در مـوارد  ثبـت  و نـاقص  سقط

 پس خونریزي(  مامایی اورژانس موارد اداره

 چـک  اساس بر..)  و اکالمپسی پره ، زایمان از

  لیست

 تعیین منظور به کارورزان توسط شده انجام هاي فعالیت تر دقیق ثبت

 آموزشی ضعف نقاط رفع جهت ریزي برنامه و قوت و ضعف نقاط

 

 ییسرپا آموزش يها برنامه

  
 درمانگـاه  دو بهشـتی  و درمانگـاه  یـک  الزهرا

 متنـوع  مـوارد  کارورزان حضور با دارد فعال

 .  شود می ویزیت سرپایی

 جهـت  کـارورزان  حضـور  بـا  سـرپایی  هـاي  ویزیـت  عتنو و تعداد ثبت

 چـک  اساس بر ضعف نقاط رفع هدف با ضعف و قوت موارد شناسایی

   لیست

 

 

 جنرال آموزش

  
 هـا  اورژانـس  بویژه شایع بیماریهاي آموزش

ــه ــا کــارورزان ب  هــاي کشــیک در حضــور ب

 مندنیاز موارد به تشخیص با مامایی هاي اورژانس با برخورد چگونگی

 هـاي  گیـري  تصـمیم  در تـر  فعـال  حضور با تخصصی مداخله و اعزام

   درمانی و تشخیصی

 

Comment [EGeP١٣ :[ 

 اهداف اصالح ای و نیتدو يبرا گروه برنامه

  .شود ذکر يکارورز دوره یآموزش
 

Comment [EGeP١۴ :[در گروه استیس 

 و یآموزش فیوظا شرح و اهداف مورد

  نحوه و کارورزان) صبح و کیکش( یدرمان

 از استفاده با آن شیپا و یرسان اطالع

 الگ درس، طرح البس،یس رینظ ییابزارها

 شود ذکر يریادگی يراهنما و بوك

Comment [EGeP١۵ :[در گروه استیس 

 در کارورزان شدن ریدرگ زانیم مورد

 گزارش بخش، راند ،یصبحگاه گزارش

 .شود ذکر...  و کالب ژورنال ،يمورد

Comment [EGeP١۶ :[در گروه استیس 

 آموزش تیتقو ای يساز فعال نحوه مورد

 يها درمانگاه محل و تعداد جمله از ییسرپا

 شود ذکر استفاده مورد

Comment [EGeP١٧ :[ 

 ای يساز فعال نحوه مورد در گروه استیس

  .شود ذکر جنرال آموزش تیتقو
 



    کارورزي



 

 یپزشک اخالق

 از بعضــی در کــارورزان تعـداد  بــه توجــه بـا 

 کـه  باشـد  می مطلوب حد از بیش تعداد ترمها

 دانشــکده در تــر مطلــوب تقســیم صــورت در

  شد خواهد بهتر آموزش

 تـر  متناسـب  توزیـع  جهـت  هگـرو  بـا  دانشـکده  آمـوزش  شدن هماهنگ

   مختلف گروههاي در کارورزان

 

 

 کارورزان  یابیارزش

  
 نمـرات  و تئـوري  آزمون اساس بر ارزشیابی

 رضایت و فعالیت میزان اساس بر شده کسب

  مربوطه دستیاران مندي

 EDO کمک با ارزشیابی نوین روشهاي از استفاده

 

 

  

  .  باشد یم  94 ماه مرداد يابتدا از اجرا. شود داده ها نترنیا به ینترنیا دوره يابتدا در کورتاژ و مانیزا ستیل چک  : یآموزش اهداف قسمت در

  .   باشد یم 94 ماه مرداد يابتدا از اجرا.  برسد درمانگاه اتند دیتائ به درمانگاه در شده تیزیو مارانیب ستیل چک  : ینیبال آموزش يها برنامه قسمت در

  . شود یم بیترغ ها نترنیا تر فعال حضور یدرمان و یصیتشخ يها يریگ میتصم در یبهشت دیشه مارستانیب در میمق نگیاتند حضور به توجه با  : جنرال آموزش قسمت در

  ) يموحد دکتر خانم=  مسئول. (   است یبررس دست در  mini cex روش با یابیارزش  : کارورزان یابیارزش قسمت در

  

  

  

  

Comment [EGePگروه  استیس]: ١٨ 

 يگرياحرفه و اخالق مباحث تیتقو درباره

 درمان و پژوهش آموزش، در  کارورزان در

 شود ذکر

Comment [EGeP١٩ :[ 

 يهاروش از استفاده درباره گروه استیس

 و يتئور يها ونآزم متناسب و مختلف

  شود ذکر یعمل
 



 

  )یتخصص ياریدست( یآموزش برنامه حوزه

 تحقق زمان  هدف شرح موجود وضع  مورد

 هدف

 فیوظا شرح و یآموزش اهداف

  
 زنـان  مختلـف  و روتـین  جراحـی  اعمال انجام

 اورژانسـی  موارد اداره و تشخیص ، ومامایی

ــابی ، مامــایی و زنــان  هــاي log book ارزی

 نقــاط بررســی و ماهیانــه بصــورت رزیــدنتها

 جراحـی  اعمـال  یقدق ثبت ، آنها رفع و ضعف

 تکمیـل  بـر  دقیـق  و مستمر نظارت و رزیدنتها

log book ــتیاران ــه ، دس ــار تهی ــال آم  اعم

ــی ــی و جراح ــاط بررس ــوت نق ــعف و ق  ، ض

 نقـاط  رفـع  جهت گذاري هدف و ریزي برنامه

 ژورنـال  و کلینیکـال  بررسـی  ، ضعف و قوت

  هفتگی بصورت

 آمـار  یشافـزا  جهـت  در ماهانـه  آزمونهـاي  و book review برگزاري

 و آموزشـی  اهـداف  مجـدد  مـرور  آینـده  سال دو پایان تا ، بورد قبولی

   شود مجدد تدوین وظایف شرح

 

 

 یآموزش برنامه شیپا و یرسان اطالع

  
 زمـان  طبـق  گروه آموزشی هاي برنامه اعالم

 – ســایت در رزیــدنتها بنــدي گــروه و بنــدي

 و درمانگـاه  ، درس هـاي  کـالس  بنـدي  زمان

  عملی و تئوري ونهايآزم زمان و بخش

   موجود وضع حفظ

 

 

 ینیبال آموزش يها برنامه

  
 حضور با morning report برگزاري

 توسط کلینیکال اجراي ، مامایی دستیاران

 evidence بصورت آخر سال دو دستیاران

based و integration conference  

   ومامایی زنان دستیاران کلیه حضور

 

 

Comment [EGeP٢٠ :[ 

 اهداف اصالح ای و نیتدو يبرا گروه برنامه

 ذکر ياریدست دوره فیوظا شرح و یآموزش

  .شود
 

Comment [EGeP٢١ :[ 

 اطالع روش و ابزار مورد در گروه استیس

 یآموزش اهداف يساز ادهیپ شیپا و یرسان

  .شود ذکر...  و بوك الگ قالب در
 

Comment [EGeP٢٢ :[ 

 نشد ریدرگ زانیم مورد در گروه استیس

 راند ،یصبحگاه گزارش در ارانیدست

...  و کالب ژورنال ،يمورد گزارش بخش،

 .شود ذکر

 



  

 

 ییسرپا آموزش يها برنامه
  

  شده مشاهده بالینی موارد دقیق ثبت
   ضعف و قوت نقاط رفع و لیست چک اساس بر بالینی موارد بررسی

 

 

 يآبشارآموزش نمودن ایاح

 سالهاي رزیدنتهاي آموزش حاضر حال در

 کارورزان و تر پائین سال  رزیدنتهاي بر باال

  دارد وجود

 بوسیله رده هر آموزش ارزشیابی با آموزش امر در تر فعال مشارکت

 feedback انجام و تر پائین رده

 

 

 ارانیستد آموزش تیفیک

  
 مختلف هاي رشته در سرپایی آموزش

 انجام حال در تئوري آموزش و تخصصی

  است

   آموزشی ضعف نقاط رفع

 

 

 یپزشک اخالق

  
ــظ ، پزشــکی اخــالق آمــوزش  و رازداري حف

Privacy ها راند موقع بیمار ،  

 ، بیمـاران  جهـت  ضـروري  غیـر  و علمـی  غیـر  مداخله هرگونه از پرهیز

 مـوارد  کـاهش  و سـرپایی  بصـورت  دردنـاك  اقـدام  گونـه  هر از پرهیز

  سزارین

 

 ارانیستد یابیارزش

 امتحـان  دو تـا  یـک  توسـط  ساالنه ارزشیابی

 بـر  عملـی  ارزشیابی ، ارتقاء امتحان و تئوري

 در علمـی  هیات اعضاي مندي رضایت اساس

  بخش

 نـوین  روشـهاي  از اسـتفاده  ، ماهیانه بصورت تئوري آزمون اريبرگز

   log book تکمیل بر دقیق نظارت و علمی مهارتهاي ارزشیابی

 

 

  .گردد يریگیپ نیاالم روح دکتر خانم توسط فیوظا شرح و یآموزش اهداف مجدد یبررس.  است شده انجام ماهانه يآزمونها و book review : فیوظا شرح و یآموزش قسمت در

  .  است شده ییاجرا morning report در ییماما بخش ارانیدست و قبل شب کیکش ارانیدست حضور : ینیبل آموزش برنامه قسمت در

  )  نیاالم روح دکتر خانم. (  شد خواهد اقدام و شده يبازنگر log book اساس بر  : ییسرپا آموزش يها برنامه قسمت در

  .  شود انجام تر نیپائ رده توسط دنتهایرز اموزش یابیارزش و  شود یطراح یخواه نظر فرم:  يشارآب آموزش نمودن ایاح قسمت در

  .  است انجام حال در یعلم اتیه دیجد يروهاین جذب : ارانیدست آموزش تیفیک قسمت در

  

  

Comment [EGeP٢٣ :[ 

 ای يساز فعال نحوه مورد در گروه استیس

 و تعداد جمله از ییسرپا آموزش تیتقو

  .شود ذکر استفاده مورد يها درمانگاه محل
 

Comment [EGeP٢۴ :[ 

 ای يساز فعال نحوه مورد در گروه استیس

 نییپا يها رده به ارانیدست آموزش تیتقو

  .شود ذکر تر
 

Comment [EGeP٢۵ :[ 

 تیفیک تیتقو مورد در گروه استیس

 تیوضع بهبود و حفظ يبرا آموزش

  .شود ذکر ارتقا يها آزمون در ارانیدست
 

Comment [EGeP٢۶ :[ 

 و اخالق مباحث تیتقو درباره گروه استیس

 در یتخصص ارانیدست در يگرياحرفه

 .شود ذکر درمان و پژوهش آموزش،

 

Comment [EGeP٢٧ :[ 

 يهاروش از ادهاستف درباره گروه استیس

 و يتئور يها آزمون متناسب و مختلف

  .شود ذکر یعمل
 



  

  

  



 

یعلم اتیه حوزه  

 تحقق زمان  هدف شرح موجود وضع  مورد

 هدف

  یعلم اتیه ياعضا تنوع و تعداد

 گروه در علمی هیات عضو 16 حاضر حال در

 انکولوژي( کلینیکال فلوشیپ مورد 3 که داریم

 در نفـر  یک و دارند)  پریناتولوژي و نازایی و

 مــی الپاروســکوپی فلوشــیپ گذرانــدن حــال

 . باشد

 جهـت  نفـر  3 تـا  2 افـزایش  ، زنـان  جنرال متخصص نفر 3 تا 2 جذب

 جهـت  موجـود  علمـی  اتهیـ  اعضـاي  اعـزام  یـا  فلوشـیپ  هـاي  رشته

   ها دوره این گذراندن

 

 

  یآموزشیزیربرنامه

  
 بــا بیمارســتان هــر در  morning برگــزاري

ــور ــا 1 حض ــر 2 ت ــو نف ــات عض ــی هی  ، علم

 هفتگـی  بصورت ژورنال و کلینیکال برگزاري

 اعمــال  برگــزاري  ، بهشــتی  بیمارســتان در

 برنامـه  اساس بر راند و عمل اتاق در جراحی

  گروه

 هـا  کلینیکـال  ، گـروه  اعضـاي  کلیـه  حضـور  بـا   morning يبرگزار

 دسـتیاران  کالس ، شود برگزار integrated conference بصورت

 گـروه  اعضـاي  کلیـه  مشارکت با و هفتگی بصورت book review و

  .  شود انجام

 

 

 جامعه به ییپاسخگو

  
 کلینیکــال  برگــزاري متخصصــین  آمــوزش

 سالیانه بازآموزي برگزاري ، هفتگی بصورت

   همکاران بوسیله تلفنی مشاوره انجام ،

 

 و ارزیـابی  هـاي  پروتکـل  ارائـه  ، سال در بار دو پزشکان به آموزش

   ها بازآموزي در بیماران درمان

 

 

  ----- یپزشک اخالق
 

------  

 ها آزمون تیفیک

  
 توسط کیفی بصورت ها آزمون بررسی

 و کارورزان و دانشجویان درس مسئولین

 رده هر در هارزیدنت

  

  یعلم اتیه ياعضا یابیارزش

  
 در دانشجویان توسط ارزشیابی حاضر حال

 . میشود انجام مسئولین و مختلف هاي رده

 و مختلف هاي رده در و دانشجویان از بیشتري تعداد توسط ارزیابی

  .  شود انجام علمی هیات عضو با مرتبط مسئولین توسط

 

 

  

Comment [EGeP٢٨ :[ 

 و موجود يها تخصص درباره گروه  استیس

 يها برنامه و کدام هر تعداد زین و ازین مورد

  .شود ذکر باره نیا در گروه ندهیآ
 

Comment [EGeP٢٩ :[ 

 یآموزش ساعات تیکم درباره گروه استیس

 مختلف يها عرصه در یعلم اتیه ياعضا

 ژورنال عمل، اتاق درمانگاه، بخش، از اعم

  .شود ذکر...  و یصبحگاه گزارش کالب،
 

Comment [EGeP٣٠ :[ 

 یعلم اتیه ياعضا تعامل درباره گروه استیس

 جامعه در سالمت مختلف يها حوزه با گروه و

 یعلم يراهکارها ارائه  و مشاوره آموزش، و

  .شود ذکر
 

Comment [EGeP٣١ :[ 

 و اخالق مباحث تیتقو درباره گروه استیس

  درمان و پژوهش آموزش، در گروه يگرياحرفه

 .شود ذکر

 

Comment [EGeP٣٢ :[ 

 و آزمونها تحلیل و تجزیه درباره گروه استیس

 يریگیپ و علمی هیأت اعضاي به بازخورد ارائه

  .شود ذکر الزم يها
 

Comment [EGeP٣٣ :[ 

 یابیارزش يها روش تنوع درباره گروه استیس

 جینتا از استفاده نحوه و یعلم اتیه ياعضا

  . شود ذکر
 



  

 يابتدا از و شده رفتهیپذ یینازا پیفلوش رشته در یعلم اتیه ياعضا از نفر دو  است شده داده k بیضر زنان متخصص نفر دو جذب جهت ازین اعالم:  یلمع اتیه ياعضا وتنوع تعداد

  .کنند یم آغاز را شیخو تیمامور مهر

  . شد خواهد يزیبرنامهر  یات يدرسالها يناتولوژیپر و ي،انکولوژ ينکولوژیاروگا يها رشته جهت

   است دهیگرد برگزار ارانیدست کالس است افتهی شیافزا یصبحگاه گزارش در یعلم اتیه ياعضا تعداد: یاموزش يزیر برنامه

.  است هیته دست در  ها پروتکل : جامعه به ییپاسخگو



  

  درمان  حوزه

 

 تحقق زمان  هدف شرح موجود وضع  مورد

 هدف

 یدرمان منابع

 تخت 32 هراالز بیمارستان در حاضر حال در

 1 و لیبـر  در تخـت  9 مامایی و زنان بخش در

(  عمـل  اتـاق  فعـال  روزهاي در عمل اتاق 2 تا

)  چهارشـنبه  – شـنبه  سـه  – یکشنبه – شنبه

 تخـت  48 بهشـتی  بیمارستان در.  دارد وجود

 3 و لیبر در تخت 12 مامایی و زنان بخش در

  عمل اتاق 4 تا

 تعـداد  افـزایش  – الزهـرا  تانبیمارس در موجود هاي تخت تعداد افزایش

 و تعمیــرات بــه توجــه بــا – امکــان صــورت در عمــل اتــاق هــاي تخــت

 میـزان  از کمتـر  موجـود  هـاي  تخت تعداد بهشتی بیمارستان بازسازي

 – است مطلوب هدف ها تخت از صد در صد استفاده – است نیاز مورد

 یساختمان نظر از بهشتی بیمارستان درمانگاه نامناسب شدیدا وضعیت

  .  دارد درمانگاه جابجایی و بازسازي به نیاز که دارد وجود

 

 

 یدرمان خدمات ارائه

 درمانگاه در سرپایی بصورت درمانی خدمات

 و الکتیو هاي عمل اتاق در بستري و ها

 حال در مامایی و زنان بخش و اورژانس

 است انجام

   موجود وضع حفظ

 

 

 درمان در مشارکت

ــاتید ــق اس ــان طب ــدي زم ــده بن ــروه ش  در گ

 فعــال حضــور عمــل اتــاق و رانــد ، درمانگــاه

ــته ــال ، داش ــی اعم ــو جراح ــا الکتی ــارت ب  نظ

 مـــوارد در شـــده انجـــام اتنـــدینگ مســـتقیم

 مقـیم  اتندینگ بهشتی بیمارستان در اورژانس

 مستقیم نظارت و فعال حضور که دارد وجود

 بیمارســتان در.  دارنــد رزیـدنتها  عملکــرد بـر 

 صــورت در آنکــال رتبصــو اتنــدینگ الزهــرا

 .  دارند فعال حضور لزوم و رزیدنت اطالع

   موجود وضع حفظ

 

 

Comment [EGeP٣۴ :[ 

 تیفیک و تیموردکم در گروه استیس

 و یصیتشخ زاتیتجه و منابع ،فضاها

  .شود ذکر ازین مورد و موجود یدرمان
 

Comment [EGeP٣۵ :[ 

 تیفیک و تیکم مورد در گروه استیس

 در یعلم اتیه ياعضا تیفعال و حضور

  .شود ذکر یدرمان مختلف يها عرصه
 

Comment [EGeP٣۶ :[ 

 رده رانیفراگ نقش  درمورد گروه استیس

  .شود ذکر درمان ندیفرا در مختلف يها
 



 

 یدرمان يها تعامل

  
 بـا  همکـاري  و مشـارکت  و ها مشاوره انجام

ــایر ــته سـ ــاي رشـ ــانی هـ ــوارد در درمـ  مـ

   جراحی اعمال انجام در درخواستی

 

   موجود وضع حفظ

 

 

  

  .  باشد یم اقدام دست در محترم نیمسئول لهیبوس الزهرا و یبهشت دیشه انمارستیب يها بخش يبازساز : یدرمان منابع قسمت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Comment [EGeP٣٧ :[ 

 گروه، درون در تعامل مورد در گروه ستایس

 مختلف سطوح يهاتی  و ها گروه نیب

  .شود ذکر یمارستانیب
 



 

  پژوهش حوزه

 

 تحقق زمان  هدف شرح موجود وضع  مورد

 هدف

 یعلم اتیه ياعضا یپژوهش يها تیفعال

 بوسـیله  پژوهشی موضوعات حاضر حال در

 انتخاب انفرادي علمی هیات اعضاي از یک هر

  .  شود می

 

 و مـادران  میـر  و مـرگ  کـاهش  هدف با پژوهشی هاي اولویت تعیین

 روز درمانی تشخیصی جدید متدهاي از استفاده ، زنان سالمت ارتقاء

 نظـر  مـد  پژوهشـی  هـاي  فعالیت انتخاب در و تعیین گروه توسط دنیا

 .  گیرد قرار

 

  علمی هیات اعضاي پژوهی دانش فعالیت یعلم اتیه ياعضا یپژوه دانش يها تیفعال

 

 شـکل  بـه  ارزشـیابی  نـوین  هاي روش اجراي در علمی هیات آموزش

mini six  ، هماهنگی با آموزشی کارگاه برگزاري EDO ،   

 

 

 ارانیدست یپژوهش يها تیفعال

  
 پایـان  و پژوهش انجام پیشرفت گزارش ارائه

 ماه سه هر منظم بطور دستیاران بوسیله نامه

 اکثرحـد  نامـه  پایان از دفاع جلسه برگزاري و

 سـال  دسـتیاران  جهت سال هر اسفند پایان تا

  آخر

 پـذیرش  ارائـه  به مشروط آخر سال ارتقا امتحان به دستیاران معرفی

  .  بود خواهد پژوهشی مقاله یک

 

 

 نکارورزا یپژوهش يها تیفعال

ــال در ــر ح ــداد حاض ــان تع ــه پای ــاي نام  ه

 میــزان حــداقل در زنــان گــروه در کــارورزي

  .  است

  
 

   زنان گروه در کارورزان پژوهشی هاي فعالیت شویقت و تقویت

 

 

Comment [EGeP٣٨ :[ 

 يها تیفعال تیتقو مورد در گروه استیس

 فیتال از اعم  یعلم اتیه ياعضا یپژوهش

 ییراهنما و یقاتیتحق طرح مقاله، کتاب،

 یعلم رکود از يریجلوگ و نامه انیپا

 ياجرا تیوتق و یعلم اتیه ياعضا

  .شود ذکر ها بخشنامه و ها دستورالعمل
 

Comment [EGeP٣٩ :[ 

 تیهدا و قیتشو مورد در گروه استیس

 يها تیفعال به یعلم اتیه ياعضا

 فیتال از اعم  آموزش حوزه در یپژوهش

 ییراهنما ،یقاتیتحق طرح مقاله، کتاب،

 دیشه جشنواره در ندیفرا ارائه و نامه انیپا

 .شود ذکر يمطهر

 

Comment [EGeP۴٠ :[ 

 يها تیفعال تیتقو مورد در گروه استیس

 کتاب، فیتال از اعم  ارانیدست یپژوهش

 انیپا تیفیک يارتقا و یقاتیتحق طرح مقاله،

  .شود ذکر نامه
 

Comment [EGeP۴١ :[ 

 کارورزان قیتشو مورد در گروه استیس

 یپژوهش يها تیفعال در مشارکت يبرا

 و یقاتیتحق طرح مقاله،  از اعم  گروه

  .شود ذکر نامه انیپا تیفیک يارتقا
 



 

 نامه انیپا

  
 بــه زنــان گــروه هــاي نامــه پایــان تخصــیص

 بنـدي  نوبـت  یـا  شـده  ریـزي  برنامـه  صورت

 تقسـیم  علمی هیات اعضاي بین یکسان بطور

 تا 2 متوسط بطور علمی هیات اعضاي.  گردد

 هیـات  اعضـاي .  نمایند هدایت را نامه پایان 3

 داشته پژوهشی مقاله یک حداقل االنهس علمی

  )  مختلف سطوح در. (  اند

 

 مقالـه  یـک  حـداقل  ساالنه علمی هیات عضو هر و موجود وضع حفظ

  . باشد داشته اول سطح ایندکس با)  ترجیحا(  پژوهشی

  

 

 

 یطالعاتم فرصت

  
 اعضاي اخیر هاي سال در:  مطالعاتی فرصت

 فادهاست مطالعاتی هاي فرصت از علمی هیات

 . اند نکرده

 هیـات  عضـو  یـک  معرفـی  و مطالعـاتی  فرصـت  از استفاده به تشویق

  گروه نیاز اساس بر استفاده جهت سال در علمی

 

 

 یعلم ينارهایسم و شیهما

  
ــزاري ــاالنه برگ ــازآموزي س ــروه ب ــان گ  زن

 انجمـن  کشـوري  همـایش  برگزاري ، ومامایی

ــاروري ــاروري ب ــزاري ، 1393 ســال ناب  برگ

  قبل سالهاي طی انکولوژي يکشور همایش

 

 و زنـان  ساالنه همایش کیفی ارتقا جهت علمی هیات اعضاي تشویق: 

    مامایی

 حداقل تخصصی فوق هاي گرایش در کشوري هاي همایش برگزاري

   یکبار سال 2 هر

  

 

 

  

  قسمت در 

Comment [EGeP۴٢ :[ 

 يبرا مناسب زمان مورد در گروه استیس

 و ارانیدست يهانامه انیپا از دفاع و انتخاب

 دییتا و مقاله از دفاع نیهمچن و کارورزان

  .شود ذکر آن
 

Comment [EGeP۴٣ :[ 

 یفیک و یکم يارتقا مورد در گروه استیس

  یعلم اتیه ياعضا یمطالعات يها فرصت

 .شود ذکر

 

Comment [EGeP۴۴ :[ 

 تیفیک و تیکم مورد در گروه استیس

 و یعلم ينارهایسم و شیهما يبرگزار

  .شود ذکر دانشگاه در گروه یتخصص
 


