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مقدمه و اهداف برگزاری R4E
رانــدهای پﮋوهشــی روشــی جهــت ارزیــابی ،نیازســنجی و پــایش عملکردهــای
مﺘقابــل و همــاهنگی هــای بیشــﺘر میــان معاونــت آمــوزش بیمارســﺘان و گــروه
های بالینی می باشد.
بــر ایــن اســاس بــا بررســی هــای  On-Fieldعملکــرد گــروه و ثبــت مــذاکرات و
مصوبات ،سعی در بهبود عملکرد دو طرف در قبال هم بﻪ عمل می آید.
اهداف این گونﻪ راندها شامل موارد ذیل می باشد:
 (۱بهبود عملکرد گروه های بالینی مسﺘقر در بیمارسﺘان
 (۲کمــک بــﻪ رفــع موانــع فــی مــابین و بهبــود عملکردهــای گــروه هــای
بالینی منطبق با اخﺘیارات و امکانات بیمارسﺘان
 (۳تمرکــز بــر مســائل آموزشــی گــروه هــا بخصــوص در رابطــﻪ بــا
دسﺘیاران
 (۴تکمیـــل و بهبـــود عملکردهـــا منطبـــق بـــا انﺘظـــارات اعﺘباربخشـــی
آموزشی بیمارسﺘان های آموزشی
 (۵انجــام برنامــﻪ ریــزی هــای مشــﺘرک و توســعﻪ توانمنــدی هــای
مﺘقابل
 (۶انعکـــاس و انﺘقـــال خواســـﺘﻪ هـــا و نیازمنـــدیها بـــﻪ ســـاخﺘارهای
باﻻدسﺘی و ایجاد وحدت رویﻪ در مدیریت آموزشی
 (۷توسعﻪ و بهبود اهداف آموزشی مﺘقابل
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۶

تشریح مراحل برگزاری راندهای آموزشی R4E

 (۱رانــدهای آموزشــی در دوره جدیــد )آبــان مــاه  ۱۳۹۶الــی شــهریورماه (۱۳۹۷
بﻪ ﺻورت ماهیانـﻪ و بـﻪ ﺻـورت تقـویم آمـاده شـده پیوسـت کـﻪ طـی کارشناسـی
های انجام شده در مهرماه  ۱۳۹۶تدارک دیده شده شروع می گردد.

ً
حـدودا سـﻪ تـا چهـار هﻔﺘـﻪ قبـل از انجـام رانـد آموزشـی ،بـﻪ گـروه
مورد رانـد ،از
مربوطــﻪ و کارشناســان گــروه اعــﻼم شــده و زمــان پذیرفﺘــﻪ شــده جهــت انجــام
راند تعیین می گردد.
 (۲همــاهنگی هــای ﻻزم از طریــق کارشــناس مســئول معاونــت آمــوزش بــا
کارشــناس گــروه انجــام شــده و همــاهنگی هــای مکــانی و زمــانی و اقــدامات
مورد نظـر جهـت برگـزاری هرچـﻪ بهﺘـر همـراه بـا مـرور مصـوبات قبلـی و پـیش
نیازهای جلسﻪ انجام می گردد.
 (۳مــدیریت دانشــجویی معاونــت بــا انجــام همــاهنگی هــای ﻻزم پــیش از
برگزاری جلسﻪ اﺻـلی بـا گـروه ،یـک جلسـﻪ بـا دسـﺘیاران مربوطـﻪ ترتیـب داده و
در آن مطــابق چــک لیســت از پــیش تعیــین شــده بــﻪ ارزیــابی دســﺘیاران و نقطــﻪ
نظــرات آنهــا مــی پــردازد و در مﺤیطــی ﺻــمیمی ســعی در شناســایی مشــکﻼت و
نیازمندی های دانشجویی آنان می نماید )چک لیست پیوست(.
 (۴کمی پیش از برگزاری جلسﻪ اﺻلی ،کلیﻪ اطﻼعات بدست آمده در مراحل  ۲و ۳
و سایر اطﻼعات مورد بررسی قرار گرفﺘﻪ و روش انجام و کارکرد راند آموزشی مورد
بازبینی قرار می گیرد.
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 (۵در ایــن مرحلــﻪ کــﻪ مرحلــﻪ برگــزاری جلســﻪ مــی باشــد مطــابق برنامــﻪ ریــزی
مرحلﻪ  ۵در فرﺻـت مﺤـدود برگـزاری رانـد جلسـﻪ بـﻪ ﺻـورت مـدیریت شـده ای
توســط معاونــت مﺤﺘــرم آمــوزش هــدایت شــده تکــالیف و وظــایف هریــک از
طرفین منطبق بـا اهـداف رانـدهای آموزشـی ،مـورد بررسـی و تصـویب واقـع مـی
گردد.
ماننــد رانــدهای اصــلی دیگــر بیمارســتان ،ریاســت محتــرم بیمارســتان و مــدیر
بیمارستان نیز این راند را همراهی می نمایند.
در صــورت امکــان مــدیر آمــوزش دانشــکده پزشــکی و جانشــین یــا نماینــده
معاونت آموزش دانشگاه نیز در راندها حضور خواهند داشت.
 (۶در فاﺻلﻪ میان دو راند آموزشی مصوبات و انﺘظارات طرفین منطبق با تایم ﻻین
زمانی مقرر شده بﻪ انجام رسیده و بازخوردها و گزارش دو طرف جهت اسﺘﻔاده در
مراحل بعدی ثبت و ضبط می گردد.

گزارش های عملکرد راندهای آموزشی در شورای آموزش
گــزارش عملکــرد رانــدهای آموزشــی بــﻪ ﺻــورت فصــلی در شــورای آمــوزش
بیمارسﺘان طبق زمانبنـدی از پـیش تعـین شـده ،انجـام و مـورد نیـاز بـﻪ مشـورت
جمعی ،بﻪ شور گذارده و تعیین و تکلیف می گردد.
هــر شــش مــاه یکبــار گــزارش مشــروحی از عملیــات رانــدهای آموزشــی بــﻪ
ریاســت مﺤﺘــرم بیمارســﺘان و ریاســت مﺤﺘــرم دانشــگاه تقــدیم شــده و اهــم
چالشــها و نیازمنــدی هــای سیاســﺘهای کــﻼن و پیشــنهادات گــردآوری شــده در
آن گزارش ارائﻪ خواهد گردید.

6

Round for Education – (R4E)

Deputy of Training & Education

7

August 2017

Baqiyatallah Hospital

Revision: Juley 2018

