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توجه به ضرورت ارتقای کیفیت خدمات آموزشی و درمانی جهت تمامی سطوح فراگیران دستورالعمل فعلی با
هدف به اشتراک گذاری تجارب مثبت و منفی فراگیران رده های مختلف تهیه گرديده است.

تعاريف:
مسئول نظارت بر حسن اجرا :

معاونت آموزشی

 -1کسب تجربیات ارزشمند توسط فراگیران دیگر و تقویت توان تصمیم گیری سایر فراگیران در وضعیتهای مشابه
 - 2بهبود فرآیند اجرای فعالیتها ،کاهش زمان و هزینه و عوارض احتمالی

هدف:

 - 3جلوگیری از بروز مشکالت مشابه  ،کاهش خطاها
امکانات و تسهيالت مورد نياز :

فرم اشتراک گذاری تجارب

منابع مورد استفاده جهت تدوين :

تجربیات اعضای هیات علمی و راهنما های معاونت آموزشی دانشگاه

روش اجرا ي دستورالعمل:

)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7

دستیاران ارشد هر گروه دستیاران سال پايین تر را از نظر تئوری و عملی (در حین عمل جراحی و ويزيت روزانه ) آموزش
می دهند.
دستیاران ارشد هر گروه دستیاران سال پايین تر را از نظر تشخیصی آموزش می دهند
بارگذاری مقاالت آموزشی فراگیران مربوط به پیوند کلیه در سامانه پژوهشی سايت دانشگاه علوم پزشکی مشهد
برگزاری کنفرانس های مشترک گروه های مختلف فراگیران در جلسات گروه و ارائه تجربیات در طی دوره
تشويق و اعطای امتیاز به فراگیرانی که تجارب خود را به اشتراک میگذارند .
اعالم تجربیات بالینی فراگیران در ژورنال کالب های برگزار شده در حضور اساتید
حضور دستیاران در کلینیک های هفتگی پیوند کبد و ويزيت گروهی بیماران کانديد پیوند کبد و بیماران پیوند شده

روش های جمع اوری اطالعات :
 فرم های مخصوص جهت جمع آوری تجربیات فراگیران توسط واحد توسعه آموزش بالینی تهیه شود .
 از فراگیران خواسته می شود فرم های پرشده را به سوپروايزر اموزشی يا دفتر بهبود کیفیت و اعتبار بخشی بیمارستان
تحويل دهند
 فراگیران می توانند نظرات و فیدبک خود را به صورت شفاهی به سوپروايزر آموزشی يا واحد توسعه آموزش بالینی انتقال
دهند
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 داده های جمع آوری شده در فواصل 3تا  6ماهه مورد تجزيه و تحلیل قرار میگیرد
 در صورتیکه نتايج تجزيه و تحلیل نشان دهنده يک مسئله و وجود مشکل باشند ،اقدامات الزم در جهت رفع آنها در دستور
کار قرار بگیرد .

تهيه کننده :
دکتر خداشاهی
معاون آموزشی و پژوهشی
سمیه توکلی نژاد
کارشناس ایمنی بیمار

تائيد کننده :
دکتر ساالری

تصويب کننده :
دکتر خداشاهی

ابالغ کننده :
دکتر علی اکبريان

مسئول بهود کیفیت

مسئول توسعه آموزش بالینی

معاون آموزشی و پژوهشی

رئیس بیمارستان

ناصر هاشمی
احمد وارسته
سوپروایزر آموزشی
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