] بيمارستان تخصصی و فوق تخصصی افشار یزد[
خرداد ماه 6931

آییي ًبهِ داخلی کویتِ آهَصش پضضکی

کمیته آموزش پسشکی
ثِ هٌظَس سبهبًذّی ٍ ثستشسبصی هٌبست ثشای تػوینگیشی دس اهَس آهَصضی هشکض ،هتٌبسبت ثبب ًیبصّبب ٍ دس چببسچَة
آییيًبهِّب ٍ دستَسالؼولّبی ٍصاست هتجَع ،کویتِ آهَصضی هشکض پضضکی آهَصضی ٍ دسهبًی ثیوبسستبى افطبس ثبِ ضبش
ریل تطکیل هیگشدد.
 هذف:
 ایدبد ّوبٌّگی ٍ ّذایت فشآیٌذّبی آهَصضی اسبتیذ ٍ داًطدَیبى هشکض
 استقبء سغح آگبّی ػلوی ٍ هْبستّبی حشفِای اسبتیذ ٍ داًطدَیبى هشکض اص عشیق سیبستگزاسی ثشًبهِّبی
هٌسدن آهَصضی
 ثْجَد ٍ تقَیت فؼبلیتّبی آهَصضی ٍ پژٍّطی اسبتیذ ،داًطدَیبى ٍ هحققبى هشکض

 شرح وظایف:
 مهمترین وظایف رئیس کمیته






غیبًت اص دستَس کبس خلسِ
تالش هذثشاًِ خْت هطبسکت کلیِ اػضب
تػوین گیشی هٌبست ٍ سشیغ ثشای هَاسد غیش هٌتظشُ
خوغ ثٌذی هغبلت هغش ضذُ ٍ پیگیشی هػَثبت
تؼبهل ػبدالًِ ثب کلیِ اػضب

 مهمترین وظایف دتیر کمیته






ّوبٌّگی صهبى تطکیل خلسبت کویتِ هشثَعِ ثب اػضبی خلسِ
تٌظین دستَسکبس خلسبت
اًطبء غَستدلسِ ،خوغ آٍسی اهضبی حبضشیي دس خلسِ ٍ اسسبل یک ًسخِ اص آى ثِ هذیش گشٍُ قلت ،ثیَْضی
ٍ دیگش اػضب
پیگیشی هػَثبت خلسِ اص هسئَل پیگیشی دس عَل هذت صهبى هقشس ٍ اػالم گضاسش پیگیشی دس خلسِ ثؼذی
هسبػذت ٍ ّوکبسی ثب سئیس

 مهمترین وظایف اعضای کمیته
 هطبسکت فؼبل دس ثحث کبسضٌبسی ٍ اسائِ ثحث سسب  ،خبهغ ٍ هَثش ٍ گَیب
 پشّیض اص خشٍج اص دستَس کبس ٍ هغبلت خبًجی ٍ حبضیِ ای غیش هشتجظ ثب هَضَع
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 هسبػذت ٍ ّوکبسی ثب سئیس ٍ دثیش
 دس غَست ًیبص اًدبم هغبلؼِ خْت اظْبس ًظش کبسضٌبسی
 شرح وظایف تخصصی کمیته
ثب تَخِ ثِ تبکیذ ثش سیبست «اّویت ثیوبسستبىّبی آهَصضی ثِ ػٌَاى هْوتشیي ػشغِ آهَصشّبی ثبلیٌی ٍ
ًقص آى دس تشثیت ٍ تأهیي ًیشٍی اًسبًی» دس تػوینگیشیّب ضش ٍظبیف صیش ثشای ایي کویتِ تؼییي
هی گشدد:
 .1ثشًبهِسیضی ٍ سیبستگزاسی دسخػَظ اخشای هحَس آهَصش ٍ پژٍّص دس سٌدِّبی اػتجبسثخطی
ثیوبسستبىّب.
 .2ثشسسی هَاًغ دس فشآیٌذّبی آهَصضی پژٍّطی هَخَد دس هشکض ٍ اسائِ ساّکبس ثشای آًْب.
 .3اخشای ًیبصسٌدی آهَصضی ٍ پژٍّطی اص اسبتیذ ٍ داًطدَیبى ثیوبسستبى ٍ تأثیش آى دس سیبستْبی ػلوی
ثیوبسستبى.
 .4اػالم اٍلَیتّبی پژٍّطی گشٍّْبی آهَصضی ثیوبسستبى ثِ هؼبًٍت پژٍّطی داًطگبُ.
 .5ثشًبهِسیضی ،تذٍیي ٍ تْیِ اهکبًبت هَسد ًیبص خْت ثشگضاسی کبسگبّْب ،ثشًبهِّب ٍ دٍسُّبی آهَصضی ٍ
پژٍّطی.
 .6ثشسسی ضبخعّبی آهَصضی پژٍّطی ّش سِ هبُ یکجبس ٍ هقبیسِ آى ثب استبًذاسدّبی هَخَد ٍ ثشًبهِسیضی
خْت سفغ ًبسسبییّب.
ً .7ظبست ثش اخشای دسست دستَسالؼولّبی اثالؽ ضذُ اص سَی داًطکذُّب ٍ تؼبهل ثب هذیشیت ثیوبسستبى.
 .8ثشسسی صهیٌِّبی ّوکبسی ػلوی هشکض ثب دیگش هشاکض ػلوی.
 .9خوغ آٍسی اعالػبت الصم دس صهیٌِ ًیبصّبی آهَصضی گشٍّْب ٍ اًؼکبس آى ثِ هشاخغ ریشثظ.
 .10ثشسسی ٍ اظْبس ًظش دس هَسد احتیبخبت هبلی ٍ اػتجبسات الصم ثشای گشٍّْب.
 .11اسصضیبثی کبس ٍ فؼبلیتْبی اػضبء ّیأت ػلوی ٍ کَضص دس سفغ هطکالت ٍ هَاًغ کبس ٍ تْیِ گضاسش الصم دس
ایي صهیٌِ.
 .12اًؼکبس ٍ فشاّن ًوَدى هَخجبت تأهیي سفبُ داًطدَیبى دس فضبّبی سفبّی هشکض.
 .13دسخَاست ،پیگیشی ٍ تْیِ ٍ تحَیل ٍسبیل آهَصضی ٍ کوک آهَصضی.
ّ .14وکبسی دس ثشسسی هطکالت هشثَط ثِ اهَس آهَصضی ثیوبسستبى اص ًظش کبدس آهَصضی ،اخشای ثشًبهِّب،
آئیيًبهِ ٍ هقشسات آهَصضی.
 شرایط و نحوه انتخاب رئیس و دتیر کمیته:
سئیس ٍ دثیش کویتِ ّب هغبثق استبًذاسد ّبی ًْبدّبی سیبستگزاس ثِ عَس سبلیبًِ ثِ پیطٌْبد هسئَل ثْجَد
کیفیت ،پس اص تبییذ هذیشاى اسضذ  ،ثب دستَس سییس ثیوبسستبى ثش اسبس غالحیت حشفِ ای ٍ تخػع هشتجظ
تؼییي هی گشدًذ.
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 شرایط و نحوه انتخاب اعضای کمیته:
افشاد ػضَ کویتِ ّب هغبثق استبًذاسد ّبی ًْبدّبی سیبستگزاس ثِ عَس سبلیبًِ ثِ پیطٌْبد سییس کویتِ ٍ ثب
دستَس سییس ثیوبسستبى تؼییي هی گشدًذ.
 اعضای کمیته:
 اعضای دائم:
سئیس ثیوبسستبى (سئیس کویتِ)
هؼبٍى آهَصضی ثیوبسستبى
سئیس داًطکذُ پضضکی
سئیس داًطکذُ پشستبسی هبهبیی
سئیس داًطکذُ پیشاپضضکی
هذیشاى گشٍُّب /سٍسبی ثخصّبی آهَصضی (یب ًوبیٌذگبى آًْب)
هسئَل  EDOثیوبسستبى(دثیش کویتِ)
سَپشٍایضس آهَصضی ثیوبسستبى
کبسضٌبس آهَصش ثیوبسستبى
هؼبٍى پژٍّطی ثیوبسستبى
 اعضای موقت:
اػضبی ّیئت ػلوی گشٍُ قلت ثیوبسستبى افطبس ثِ فشاخَس هَضَع خلسِ
 ترنامه زمانی و تواتر جلسات کمیته:
حذاقل ّشسِ هبُ یکجبس تطکیل خلسِ دادُ ٍ هستٌذات ًگْذاسی هی گشدد
 نحوه دعوت اعضای کمیته:
اػضبی کویتِ اص عشیق اتَهبسیَى یب توبس تلفٌی ٍ سبهبًِ پیبهکی ثیوبسستبى دس تبسیخ ّبی تؼییي ضذُ دػَت هی
ضًَذ.

 حذاقل اعضا ترای رسمیت یافتن جلسات و نحوه ترخورد تا اعضاء غائة کمیته ها:
 حذاقل اػضب ثشای سسویت یبفتي خلسبتً ،ػف ثؼالٍُ یک اػضب هی ثبضٌذ.
 دس غَست ػذم حضَس ّشیک اص اػضب دس سِ خلسِ هتَالی یب پٌح خلسِ هتٌبٍة دس عَل سبل ٍ یب استؼفبی
کتجی ایطبى ،دثیش کویتِ هَظف است حذاکثش تب صهبى خلسِ ثؼذی فشد خبیگضیي سا دس خلسِ کویتِ هؼشفی
ًوبیذ.
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 نحوه مستنذ سازی سواتق جلسات:
دثیش خلسِ هَظف است ًسجت ثِ تکویل غَستدلسِ کِ ضبهل تبسیخ ٍ سبػت خلسِ ،دستَس کبس خلسِ ،افشاد
حبضش ٍ غبیتً ،تبیح پیگیشی هػَثبت خلسبت قجل ،هجبحث هغش ضذُ تَسظ اػضبی خلسِ ،هػَثبت
خذیذ ،هسئَل پیگیشی هػَثبت ،هْلت صهبًی اخشای هػَثبت ٍ اهضبی اػضبی حبضش دس خلسِ است،
اقذام ًوبیذ  .دثیش کویتِ هَظف است یک ًسخِ اص غَستدلسِ ٍ هستٌذات آى سا ثِ هؼبًٍت آهَصضی داًطگبُ،
ٍ هسئَالى ػضَ کویتِ حذاکثش  48سبػت پس اص تطکیل خلسِ اص عشیق اتَهبسیَى اسسبل ًوبیذ.
 نحوه پیگیری مصوتات:
دثیش کویتِ هَظف است دس ضشٍع خلسِ گضاسضی اص هػَثبت خلسِ قجل اسائِ ًوبیذ  .هسئَل ثْجَد کیفیت
هَظف است دس فَاغل صهبًی هطخع ًسجت ثِ پبیص اًدبم هػَثبت خلسِ اقذام ًوبیذ.
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