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 «فرم ارزیابي مدیر گروه بالیني توسط اعضای هیات علمي  »
 

 0000000000000000000سرکار خانم /جناب آقاي 00000000000000000000فرم ارزیابي مدیر گروه 

 

 لطفا اگر در مورد هر یک از پرسش ها اطمینان ندارید پاسخ نفرمائید .
 ضعیف متوسط خوب عالي عنوان ردیف

     رعایت اخالق حرفه ای 1

     پایبندی به قوانین و مقررات و برنامه های مصوب 2

     وظایف محول شده به گروه تماممسئولیت پذیری در قبال  3

     انعطاف پذیری در برابر انتقادها و پیشنهادها 4

 CPCهای بیمارستاني، ژورنال كالب هاا،   میزان حضور در گزارش صبح گاهي، راندها، كنفرانس 5

 درمانگاه و بخش ها ،و جلسات موربیدیتي و مورتالیتي

    

     ترغیب اعضای گروه به استفاده از روش های نوین آموزشي و ارزیابي 6

     تدوین و پیگیری برنامه های توسعه گروهمدیریت  7

     برنامه ریزی آموزشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجرای آنمدیریت  8

     آنبرنامه ریزی پژوهشي گروه و به روز رساني و نظارت بر اجرای مدیریت  9

     مدیریت ارائه خدمات درماني در بخش / گروه آموزشي درماني 10

     برقراری ارتباط آموزشي و پژوهشي با سایر گروه ها 11

     ی برنامه هاابالغ و اجرای برنامه های گروه و نظارت بر اجرا 12

     تشكیل منظم جلسات شورای گروه، ارسال گزارش جلسه و كاربست مصوبات 13

     ابالغ بخشنامه ها، آیین نامه ها و مصوبات ابالغي   14

     تعیین معیار و تقسیم كار مناسب بین اعضای گروه 15

     تالش برای بهبود مستمر فرایندهای انجام كار وایجاد جو همكاری 16

     مشاركت در برگزاری آزمون ها و نظارت بر اعالم به موقع نمرات 17

     بر حضور اتندینگ در درمانگاه ها و بخش هانظارت  18

     توانایي تصمیم گیری موثر و حل مشكالت 19

     پاسخگویي مناسب به دانشجویان و اعضای گروه 20

     تدوین و به روزرساني سایت انگلیسي و فارسي 21

 
 ضعیف متوسط خوب عالي 

     مدیر گروهرضایت كلي شما از 

 

 5 فرم شماره :


