
 
 

 

 داوطگبٌ علًم پشضکی گلستبن

 مزکش آمًسضی درمبوی ضُیذ صیبد ضیزاسی

 

 پژوهشی و درمبنی اعضبء هیئت علمی  ,روش اجرایی ارزیببی و نظبرت بر عملکرد آموزشی 

 اعضبء َیئت علمی فزایىذ سیز تعزیف ي در ایه مزکش اجزا می گزدد :  عملکزد آمًسضیثٍ مىظًر ارسیبثی ثز 

 .  گزدد می اثالغ ایطبن ثٍ فصل َز اثتذای علمی َیئت عضً َز آمًسضی ثزوبمٍ – 1

 .  گزدد می ثجت مزثًعٍ َبی فزم تکمیل عزیك اس علمی َیئت اعضبء عملکزد مبٌ عًل در – 2

 . حضًر ي عذم حضًر در ثزوبمٍ گشارش صجح گبَی تًسظ کبرضىبس آمًسش ثجت می گزدد 

 ٍصيروبل کالة ویش تًسظ کبرضىبس آمًسش   ,گزاوذ راوذ   ,کىفزاوس َفتگی  حضًر ي عذم حضًر در ثزوبم

 ثجت می گزدد . 

  ٍثز گشاری راوذ ي درمبوگبٌ آمًسضی ویش اس عزیك فزم َبی عزاحی ضذٌ تًسظ داوطجًیبن ثجت ي ث

 کبرضىبسبن آمًسش تحًیل دادٌ می ضًد . 

امضبء مذیز گزيٌ یب رئیس ثخص مزثًعٍ ثٍ ایطبن اثالغ  ثب علمی َیئت عضً عملکزد اس گشارضی مبٌ پبیبن در –  3

 ي ريوًضت آن ثٍ ریبست داوطکذٌ ارسبل می گزدد . 

   3اعضبء َیئت علمی ویش جذيل سیز عزاحی ي در پبیبن َز  عملکزد درمبویثٍ مىظًر ارسیبثی ي وظبرت ثز 

مبٌ گشارش آن ثٍ عضً َیئت علمی ارسبل ي یک ريوًضت ثٍ ریبست داوطکذٌ ویش ارسبل گزدد . ثذیُی 

  است ومزٌ عملکزد درمبوی ثز پزداخت کبراوٍ تبثیز خًاَذ داضت .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 داوطگبٌ علًم پشضکی گلستبن

 مزکش آمًسضی درمبوی ضُیذ صیبد ضیزاسی

 فلوشیب و فوق تخصص درمبنی یب عضو هیبت علمی  ,رم سنجش کیفیت درمبنی پسشک متخصص ف

 امتیبس ارسیبثی کىىذٌ معیبرَب ردیف

میشان حضًر در کلیىیک ي اوجبم ثٍ مًلع يیشیت سز پبیی ثیمبران ي  1

 رعبیت استبوذارد َبی مزثًط ثٍ سمبن يیشیت

 0 – 5 رئیس ثیمبرستبن

اسبس تعییه تکلیف ثیمبران ايرصاوس در حذالل سمبن ممکه ثز  2

 دستًرالعمل َبی اثالغی اس سًی يسارت

 0 - 10 رئیس ثیمبرستبن

حضًر ثٍ مًلع ي مستمز در اتبق عمل ي یب در سمبن اوجبم  3

 پزيسیجزَبی تطخیصی ثز ثبلیه ثیمبران

 0 – 5 رئیس ثیمبرستبن

میشان پبسخگًیی ي پذیزش ثیمبران پیچیذٌ ي اوجبم اعمبل جزاحی  4

 مجذد ي پز خغز

 0 - 10 ثیمبرستبنرئیس 

رعبیت راَىمبَبی ثبلیىی ) گبیذ الیه ( ي پزيتکل َبی اثالغی اس  5

 سًی يسارت ي مًسسٍ

 0 – 5 رئیس ثیمبرستبن

 میشان حضًر فیشیکی در ثیمبرستبن مغبثك لًاویه کطًری 6

 

 0 – 5 رئیس ثیمبرستبن

 کیفیت اوجبم ممیمی ي آوکبلی حست ویبس ثیمبرستبن 7

 

 0 - 10 ثیمبرستبنرئیس 

میشان مطبرکت در فزایىذ اعتجبر ثخطی ي ثزوبمٍ َبی ارتمب کیفیت  8

 ثیمبرستبن

 0 - 10 رئیس ثیمبرستبن

 حضًر ي مطبرکت در کمیتٍ َبی ثیمبرستبوی 9

 

 0 – 5 رئیس ثیمبرستبن

 مطبرکت فعبل در آمًسش کبرکىبن 10

 

 0 – 5 رئیس ثیمبرستبن

 عملکزد پشضک میشان رضبیت ثیمبران اس 11

 

 0 - 30 ياحذ ثُجًد کیفیت

 امتیبس 100 جمع کل

 

 

 

 


