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رد اهی اعتبار بخشی  آموزشی   آموزشی مقدمات  ربرسیصورتجلسه   /د1338     شماره:  شدن بیمارستان شهید بهشتی بندر ازنلی رباساس استاندا

 3/10/1399:تاریخ 

 مصوبات و موارد مطرح شده

 

با نام و یاد 3/10/99روز چهارشنبه  13ساعت  شدن بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی آموزشیبررسی مقدمات جلسه

ومسئولین پردیس دانشگاه وهمچنین  ریاستباحضور  بین الملل دانشگاه پردیس ریاستدفترخداوند متعال در

 .گرفت گردید و موارد ذیل مورد بحث وبررسی قرار برگزار شهید بهشتی بندر انزلی بیمارستان ریاست 

 مربوطهومستندات  سوابقدکتر ضیابری پس از یادآوری آقای جناب در ابتدای جلسه ریاست محترم پردیس دانشگاه 

جهت آموزشی شدن بیمارستان وبر شمردن نقاط ضعف طبق  ه دست اندرکارانتالش همدانی از ضمن اعالم قدرو

 با توجه به فراهم بودن شرایط ، در حال حاضر  که نمودند تاکید ،استانداردهای اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان 

حضور دانشجویان کارآموز داشتن وجذب هیئت علمی است والزم است مجددا بیمارستان  آموزشی شدن اصلی شرط

گام  همچنین ایشان با اشاره به مرحله ای بودن این فرایند به پیشرفت در بخش های بیمارستان فعال گردد.   وکارورز

  تاکید نمودند. شدن بیمارستان  ه بخش فعالیت آموزشیبخش بوبه گام 

این امکان وجود  ت علمی دانشگاه آقای دکتر پور ابراهیمی وخانم دکتر هادی پورئدر حال حاضربا حضوردو عضو هی

 مشمولین هیئت علمیاز ظرفیت  استفاده  ازو اطفال و عفونی بررسی شودهای در بخش که آموزش دانشجویان  دارد

اعضای هیئت علمی طرحی برای  درخواست جذبوهمچنین شود استفاده  تمایل به انتقال به گیالن را دارندکه 

 داده شود.شهید بهشتی بندر انزلی  بیمارستان

آقای دکتر ضیابری بر فعال نمودن بخشهای بیمارستان در زمینه آموزش واحدهای مینور دانشجویان تاکید نموده 

 .فالح وضعیت آمادگی بیمارستان در این خصوص را اعالم نمایندومقرر گردید آقای دکتر 

  انجام شده است بیمارستان  ی که توسط مسئولین دانشگاه از پیرو جلسات وبازدید های اخیر نیزدکتر فالح آقای 

 

 



نیزفعال می بخش داخلی )به عنوان بخش ماژور(  در حاضر بیمارستان عالوه بر بخش کرونااشاره نمودند که در حال 

 کاردیو–رشته هایی  که در حال حاضر امکان فعالیت آموزشی دارند شامل : طب اورژانس ایشان در ادامه گفتند باشد.

 %50با توجه به بسته های آموزشی نیز رشته های مینور در خصوص و  باشد می عفونی -ارتوپدی– ارولوژی – لوژی

 وجود دارد. آموزش  امکان راه اندازی

به عنوان بخش ماژور راکه بخش داخلی  در این خصوصاز پیشنهاد دکتر فالح  ضمن استقبالدکتر ضیابری آقای 

به عنوان بخش های مینور اعالم وشروع به  را عفونی -ارتوپدی – ارولوژی – لوژی کاردیو–وبخش های  طب اورژانس 

با جدیت وپشتکار از  الزم است قرار گیرد. س کارأودر گام اول پیشنهاد آموزشی شدن بخش ارولوژی در رکار نمایند

به عنوان عضو  شاغل در بیمارستان  وفوق تخصص و متخصصشودبه عنوان هیئت علمی استفاده نیرو های طرحی 

 . هیئت علمی پیشنهاد گردد

خواسته شود اعضای هیئت علمی که بسته های بالینی دانشگاه محترم گروه مدیرانازدر همین راستا الزم است 

 بیمارستان شهید بهشتی معرفی نمایند. به رانها تکمیل نمی شوند آآموزشی 

از آنجایی که فرآیندآموزشی شدن بیمارستان   نمودندتاکید  اعتبار بخشی ( - EDOخانم دکتر آقاجانی نسب ) مدیر 

با ،  اشاره نمودند 99تا  89از سال به اقدامات انجام شده بعنوان یکی از رسالت های اصلی پردیس مطرح  میباشد 

 ")کامالشی، سطح آموز استاندارد های اعتبار بخشی آموزشی بیمارستان برای هر سنجهاساس عنایت به اینکه 

اعضای هیئت وجود  ، ضروری "کامالبعنوان مهمترین سنجه  لذا است شده تعریف( ای توسعه -ضروری– ضروری

به عملیاتی شدن  تاباید همه سنجه ها مورد مطالعه وبررسی قرار گیرند ضمن اینکه  ندرا نام بردعلمی وفرا گیران 

 . شویم اهداف ) آموزشی شدن بیمارستان( نزدیک 

بیمارستانهای آموزشی  حتی درور شدند که آدر ادامه پیشنهادات خانم دکتر آقاجانی نسب یادنیزدکتر ضیابری آقای 

 آموزشی راستای در است وبهتر باشند می آموزشی ها بخش از بعضی....  پورسینا –گیالن نظیر بیمارستان رازی 

که به آموزشی شدن  نظیر ارولوژی هایی  ول بخشا گام در مثال  نمائیم اقدام گام به گام  انزلی بیمارستان شدن

دکتر فالح خواسته شد معاون آموزشی بیمارستان را به پردیس  آقای همچنین از،  مد نظر قرارگیردنزدیک تر هستند 

 بین الملل اعالم نمایند.

ذیل را اعالم ب مرات 17/5/89/آ مورخ 113/م/178به استناد از نامه شماره  دکتر مرتضی فالحآقای  در ادامه جناب 

 فرمودند:



 

و اسامی پزشکان دارای بُرد جذب هیئت علمی با معاونت دانشگاه صورت گرفته است  : مکاتبه جهت1طبق بند 

 .تخصص و فوق تخصص شاغل در بیمارستان شهید بهشتی انزلی به معاونت محترم اعالم گردید

 آماده: بخش های جنرال در بیمارستان وجود دارد بدلیل بحران کرونا تعداد اعمال جراحی کاهش یافته است با2بند 

 80بخش ) بالغ بر 4 پیشرفت داشته است( %70 تا این تاریخ حدود ) کهتوسعه بیمارستان شدن سازه های جدید

 می شود که می توان بخش ها را تفکیک کرد .تخت( به این مرکز اضافه 

ش ، مغز واعصاب ، ارولوژی در بخ تخصصی از قبیل ارتوپدی:با توجه به جنرال بودن بیمارستان  بخش های 3بند

 بخش داخلی درمان می گردند.جراحی وبیماران عفونی در 

پرسنل در بیمارستان که  348) باتوجه به حضور : فضای غیر مفید در حال حاضر در محوطه اداری وجود ندارد.4بند 

 ( باشد می فعالیت به مشغول وماما پرستار 157 –پزشک عمومی  9پزشک متخصص و 59

  .باشد: فضای آموزشی موجود می 5بند 

 .اند: بخشهای درمانی تفکیک شده 6بند

در حال  کهو از واسپاری به بخش خصوصی خارج شده است است ر آزمایشگاه درون سپاری شده : در حال حاض7بند 

 نیزوجود دارد.آزمایش نوع  400حدودتا  و پتانسیل پوشش داردآزمایش در روز را نوع  110 انجام حاضرتوان

 در این مرکز مشغول به کا ر می باشد. : متخصص پاتو لوژی8بند

 : معاون آموزشی وکادر آموزشی به دنبال آموزشی شدن بیمارستان اعالم خواهد شد.9بند

شرایط ایجاد درمانگاه نفرولوژی : درمانگاه بیمارستان در دو شیفت صبح وعصر در حال خدمت رسانی می باشد.10بند

 جهت بیماران دیالیزی نیز در خواست شد.

 .ه استراه اندازی شد 91در سال HISسیستم :11بند

جلسات هماهنگی وتوجیهی اولیه همکاران پرستار با همکاری سایر آموزشی شدن بیمارستان  :درصورت12بند 

 خواهد شد. اجرا بیمارستانها ی آموزشی

 وجود دارد. در بخش اطفال  استراحتاتاق : اتاق بازی و13بند

 نفر در بیمارستان موجود است. 40جراحی و سالن آمفی تئاتر باظرفیت : فضای آموزشی در بخش 14بند

 



 

 .گردداعالم  سین محترم  گرو ههای بالینی رکه توسط مدمقرر گردیددر خصوص وجود طرح درس : 15بند  

 .شدخواهد بر قرار: در صورت آموزشی شدن بیمارستان رابطه سازمانی بین دانشگاه وبیمارستان 16بند 

متناسب با ظرفیت  جهت جذب هیئت علمی پیگیریهای الزمدکتر ضیابری در جمع بندی جلسه اعالم کردند  آقای

 با جدیت انجام شود.ی  های موجود بیمارستان شهید بهشت

 
 
 

 دکتر سید مهدی ضیا ضیابری
  رئیس واحد پردیس بین الملل دانشگاه

 
 
 
 

 

 خانم شادی موید رضایی
  اداری و مالی واحد پردیسمعاون 

 

 دکتر مرتضی فالح کرکانی 
 رئیس بیمارستان شهید بهشتی بندر انزلی

 
 

 دکتر معصومه فغانی
 معاون آموزش پایه واحد پردیس 

 

 
 دکتر منیره آقاجانی نسب   

 پردیس  اعتبار بخشی واحد– EDOمدیر 
 
 

 دکتر رسول تبری
 معاون پژوهشی واحد پردیس

 
 
 

 آقای علی رضا پیل علی 
 مسئول حراست

 خانم صغری قربان فالح 
 اعتبار بخشی-EDOکارشناس 
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