
 

 مرکز آموزشی درمانی آیت اله روحانی

 معاونت آموزشی و پژوهشی

 معاون آموزشی مرکز رزیابی مدیرگروه توسطا 

     /    /        :ارزیابی تاریخ                  نام گروه آموزشی :                          :خانوادگی نام و نام

 عالی موضوع  ردیف

(4) 

 خوب

(3) 

 متوسط

(2) 

 ضعیف

(1) 

     حرفه ایشئونات اخالقی و  رعایت 1

     برنامه های مصوب  و  پایبندی به قوانین و مقررات 2

     مسئولیت پذیری در انجام وظایف محوله 3

     و ایجاد وحدت، انسجام و یکپارچگی در اعضای گروهرهبری و مدیریت موثر در گروه  4

     مشکالتتوانایی تصمیم گیری موثر و حل  5

     شرکت منظم در جلسات مرکز/ دانشکده 6

     مدیریت و نوآوری در تدوین برنامه های گروه 7

     مدیریت برنامه ریزی آموزشی گروه و به روزرسانی آن 8

     مدیریت برنامه ریزی پژوهشی گروه و به روزرسانی آن 9

     مدیریت درمان در بخش/ گروه آموزشی درمانی 10

نظارت و ارزیابی بر حضور منظم و کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی و گزارش آن به  11

 معاون آموزشی مرکز
    

     تشکیل منظم جلسات گروه و ارسال گزارش جلسه و کاربست مصوبات 12

مربوط به  EDCو  EDO/شورای آموزشی/ تحصیالت تکمیلی مصوبات اجرای همکاری مناسب جهت 13

 دانشکده و دانشگاه
    

     ارتباط مستمر با معاون آموزشی مرکز/ دانشکده به منظور هماهنگی در کلیه امور آموزشی گروه 14

     پیشنهادها و انتقادها برابر در پذیری انعطاف 15

     ای حرفه و علمی های تازه با آشنایی 16

     ، کنفرانس های بیمارستانی، ژورنال کالبآموزشی راندمیزان حضور در گزارش صبحگاهی،  17

     ، جلسات موربیدیتی و مورتالیتی CPC میزان حضور در 18

     انجام ارزیابی و ارزشیابی دقیق تکوینی و پایانی از فراگیران 19

     پروسیجر/  بیمار بالین بر  آموزشی فعالیتهای و تاثیر میزان 20

     در درمانگاه ها و بخش هامیزان حضور  21

     های آنکالی و موارد اورژانسی کشیک در بودن دسترس در تاثیر و  میزان 22

     تنظیم برنامه های عملکردی جهت همکاری بین گروهی  23

     بکارگیری فراگیران بصورت اتاق فکر جهت تقویت برنامه های آموزشی 24

     برنامه های توسعه ای در گروه مربوطه ایجاد 25

 نکات قابل بهبود: 
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 محسن وکیلی صادقیدکتر 

 آیت اله روحانی و درمانی مرکز آموزشی معاون آموزشی و پژوهشی


