
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گزارش عملکرد آموزش مداوم دانشگاه 

 علوم پزشکی کرمانشاه

1397سال   



 97 سال در کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه مداوم آموزش فعالیتهای جدول

 عنوان فعالیت تعداد

گواهی نهایی صدور 8312  

 برنامه های برگزارشده 863

 مجوز اخذشده جهت برنامه ها 872

 صدور گواهی فرصت 62

 جلسات کمیته تخصیص امتیاز 8

6جلسات کمیته ماده 3  

 اعالم رمزعبور به کاربران عضو سامانه 273

 ارسال پیامک به گروه هدف برنامه ها 87876

 تهیه پوستر و فراخوان برنامه ها 97

 تعداد گواهی صادرشده در برنامه ها 7773

 اعتبارسنجی مدارک تحصیلی مشمولین در سایت  683

 تأیید پروفایل مشمولین آموزش مداوم 727

 

 

 

 



 

 1397به تفکیک نوع برنامه در سال  ی اجرا شدهبرنامه ها

 مدون 17

 سمینار 19

 کارگاه 39

 کنفرانس علمی ادواری 97

روزهکنفرانس علمی یک  97  

 همایش و کنگره 1

 برنامه های غیرحضوری 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برگزار مراکز اعتباربخشی دوره اولیندر راستای اجرای فعالیت های انجام شده 

 مداوم آموزش کننده

  اعتباربخشی درونی مرکز آموزش مداوم طبق استانداردهای ابالغ شده از وزارت بهداشت و ارسال چک

 لیست تکمیل شده 

 حضوری مراکز مجری آموزش مداوم کالن منطقه آمایش چهار با توجه به ماموریت ابالغ شده از  بازدید

 بخشی بیرونی آن مراکز و ارسال گزارش ارزیابی به اداره آموزش مداوم کل راداره کل و انجام اعتبا

 

 

 

 

 

 



 

 برنامه عملیاتی و ماموریتهای کالن منطقه  راستای در شده انجام های فعالیت

  وبینار در سطح کالن منطقه با حضور دبیران کمیته اعتبار بخشی به صورت  4برگزاری

 اسدآبادو ایالم کردستان، همدان، آموزش مداوم دانشگاههای

 ستاد به ای دوره گزارشات ارائه و منطقه کالن دانشگاهی های کمیته فعالیت بر نظارت 

 نظام اجرای باعناوین% 011میزان به 79 سال عملیاتی برنامه خوداظهاری  پیشرفت اعالم 

 مداوم آموزش های برنامه و مراکز اعتباربخشی

 

 :پژوهشیار جذب

 طریق از هستند آموزش عرصه در پژوهش به مند عالقه افراد بین از تحقیقاتی و میدانی شواهد براساس

 های سیاست راستای در تا گرفت صورت قرارداد عقد پژوهشیار نفر یک با تحقیقات محترم معاونت



 و نیازسنجی های زمینه در متعدد های پژوهش مداوم آموزش عملکرد سازی استاندارد و بخشی اعتبار

 .گردد انجام دانشگاه مداوم آموزش های برنامه ارزشیابی

 رسالت کلی آموزش مداوم راستای در شده انجام های فعالیت

 مرکز  مداوم آموزش کمیته توسط مداوم آموزش مکتوب و مستقل راهبردی برنامه ارتقای و رسانی بروز

  مداوم آموزش اختصاصی سایت در مداوم آموزش کتابچه بارگزاری و تهیه

 فراخوان عضویت مشمولین غیرعضو از طریق معاونت درمان و نظام پزشکی 

 فعال انسانی نیروی حضور اهمیت و مشمولین تعداد افزایش و مداوم آموزش عملکرد گسترش به باتوجه 

 اضافه مداوم آموزش انسانی نیروی جمع به آموزشی کارشناس نفر یک اجرایی، و اداری امور حوزه در

 .شد

 برنامه با همکاری انگیزه افزایش منظور به پوشش تحت واحدهای در مداوم آموزش فعال رابطین تشویق 

 مداوم آموزش های

 حامیان های کمک ، نام ثبت های هزینه:شامل ها برنامه مالی عملکرد مستندات حفظ و شفاف گزارش 

 ...و ها برنامه برگزاری های اساتید،هزینه الزحمه مالی،حق

 به روزرسانی وب سایت اختصاصی آموزش مداوم و درج اخبار و بخشنامه هاو فعالیتها به صورت مستمر 

 ی افزایش کیفیت برنامه های آموزش مداومافعالیتهای انجام شده در راست

  ارزشیابی الکترونیکی مربوط به وب سایت غیرحضوریاجرایی شدن 

  توسط فرم های دانش  افزایش و رضایت سنجش سطوح درشروع ارزشیابی برنامه های آموزش مداوم

و آنالیز کیفیت عمومی  استاندارد که اعتبار و روایی آن مورد تأیید است توسط پژوهشیار آموزش مداوم

 .برنامه های بازآموزی جهت ارائه بازخورد به دبیران علمی 

  انجام طرح تحقیقاتی نیازسنجی برنامه های آموزش مداوم در سطح پزشکان عمومی و متخصص 

 نظران صاحب از نظرسنجی و مربوطه رشته تخصیص کمیته سطوح در بازآموزی های برنامه نیازسنجی 



  بر اجرای برنامه های اموزش مداوم مطابق با چک لیست های تهیه شده و استانداردنظارت مستقیم 

 ها برنامه کیفیت راستای افزایش در مداوم آموزش مأموریت ساختار با مناسب تهیه تجهیزات 

  راه ا ندازی و نظارت بر حضور و غیاب با کارتRFID  جهت برنامه های اجرایی در سالن آموزش مداوم

 به منظور تخصیص امتیاز براساس میزان حضور افراد شرکت کننده در برنامه

  استفاده از اساتید مطرح کشور به عنوان سخنران 

 ای رشته بین های برنامه برگزاری 

  دعوت از اساتید خارجی جهت شرکت در برنامه ها 

  کمیته های آموزش مداوم منظم برگزاری 

  مرکز آموزش مداوم و کارکنان برگزاری کمیته پایش هفتگی باحضور رییس 

 مجموعه اعضای پیشکسوت هیات علمی و نمایندگان باحضور مداوم آموزش ریزی برنامه کمیته تشکیل 

 برنامه دبیر ،ارزشیابی برنامه هدف جمعیت و اهداف ،تعیین نیازسنجی انجام منظور به پوشش تحت

 منظم صورت به ها برنامه امتیاز ها،تعیین

 در راستای تعامل با واحدهای تحت پوشش  شده انجام فعالیتهای

  اخذ امتیاز برنامه های معاونت درمان در زمینه حضور مشمولین آموزش مداوم شاغل در مراکز آموزشی

 به صورت رایگان

  انجمن های پیشنهادی برنامه های آموزشی و نظارت  اجرا وامتیاز همکاری و هماهنگی جهت اخذ

  اطفال،فیزیوتراپی و...

  تهیه لیست فعالیت های اعضای هیات علمی جهت ارتقا رتبه و ارسال آن به دانشکده پزشکی به صورت

 ماهانه 

 با عناوین  برنامه ها اطالع رسانی و دعوت از دانشجویان مرتبط 



 

مرکز مهارتهای حرفه ای و بهره برداری تاسیس انجام اقدامات اولیه  ¥

 جهت اخذ مجوز برنامه های کوتاه مدت حرفه ای

 

چهارصد میلیون به منظور  777777777جذب حمایت مالی به مبلغ ریالی ©

 افزایش کیفیت اجرای برنامه ها،تکریم ارباب رجوع و ارتقاء تجهیزات آموزشی 

 در راستای طرح تکریم ارباب رجوع فعالیتهای انجام شده

  ایندهای جاری مرکز آموزش مداوم فلوچارت فرو نصب تهیه 

 



 و سایر عملکردهای آموزش مداوم و ارسال به واحدهای  تهیه پمفلت بخشنامه ها و نحوه کار با سامانه

 تحت پوشش

 انجام نظرسنجی الکترونیک برنامه های حضوری و غیرحضوری 

  انتقادات و پیشنهاداتصندوق احیاء 

 
 اد میز تکریم ارباب رجوع در مرکزایج 

 
  پاسخگویی به سواالت و اطالع رسانی وسیستم های حمایتی و پشتیبانی کارامد و کافی برای ایجاد

وب سایت به صورت  اتوماسیون، فلوچارت ،پیامک،تلفن مستقیم، مشکالت جمعیت هدف از طریق : 

 الکترونیکی و فیزیکی



  کارتهای هویتی صادر شده مشمولین آموزش مداومتحویل 

 مختلف طرق از مشمولین به ماندگار صورت به ها برنامه محتوای قراردادن اختیار در   

 تئاتر آمفی در 97 آذرماه در ورزش و قلب ملی کنگره اولین برگزاری 

 (ع) رضا امام بیمارستان

 

 



  کار طب برجسته اساتید باحضور طب مدونروزه  2 برنامهبرگزاری 

 
  برگزاری دو کارگاه مشترک با دانشگاه شهید بهشتی )کارگاه متاآنالیز

 .تصویربرداری مغزی و کارگاه تحلیل تصویربرداری ساختاری و عملکردی مغز(


