
 

      
 

 

 مداوم  آموزش برنامه راهبردی

 

 کرمانشاه پزشکی علوم دانشگاه

 
 
 



 مقدمه

 و چشم انداز رسالت 

 هدف از آموزش مداوم 

 حیطه موضوعات تحت پوشش 

 گروه هدف تحت پوشش 

 نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه 

 برنامه عملیاتی کوتاه مدت 

 برنامه عملیاتی بلند مدت 

  رسالت 
 میداند خود رسالت متبوع، وزارتخانه های سیاست راستای در کرمانشاه پزشكی علوم دانشگاه

 خدمات از برخورداری در جامعه انتظارات تامین و جامعه سالمت ارتقاء و حفظ منظور به تا

 ضمن تا نماید برگزار را هایی برنامه روز، علمی های پیشرفت با متناسب درمانی بهداشتی

 مشمولین کلیه( پزشكی علوم گروه آموختگان دانش جامعه مداوم آموزش ساختن فراهم

 های ارزش حفظ و نوین های فناوری از استفاده و نوآوری و خالقیت با ، ) مداوم آموزش

 حرفه های فعالیت درحیطه را آموختگان دانش رضایت ، اجتماعی عدالت و اسالمی انسانی،

 .سازد فراهم آنها آموزشی و ای

 

 انداز چشم 

 نظر از آموزشی های دوره برگزاری در سرآمدی خواهان پزشكی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 10 بین در گرفتن قرار و آموزشی معاونت آموزشی اهداف پیشبرد است،همچنین تکمی و کیفیت

 مداوم آموزش.دارد کار دستور در علمی جایگاه لحاظ از را کشور تربر پزشكی علوم دانشگاه

 که. باشد می مداوم آموزش مشمول 2828 حدود به خدمت ارائه به مشغول حاضر درحال دانشگاه

 یكروزه، های کنفرانس مدون، های برنامه غالب در ها برنامه حضوری اجرای صورت به خدمات این

 .ستاو همچنین برنامه های غیرحضوری  ها کنگره و همایش و کارگاه سمینار،



 ایجاد با بیشتر مشمولین جذب های زمینه کردن فراهم در سعیکرمانشاه  پزشكی علوم دانشگاه

 .دارد ها برنامه اجرای در تنوع

  مداوم آموزش از هدف: 

 یاجرا قیطر از  یاجتماع ریمتغ یازهاین به ییگو پاسخ منظور به النیالتحص غرفا آموزش تداوم

 ارتقاء هدف با مداوم آموزش واحد منظور نیبد. است ریپذ ،امكان مداوم آموزش نتنوع یها دوره

 آموزش یها برنامه یاجرا با  یراپزشكیپ و یپزشك جامعه عملكرد و نگرش ، دانش تیفیک مستمر

 .دارد تیفعال نهیزم نیا در ها برنامه نیعناو و اهداف نییتع ، یسنج ازین اساس بر مداوم

 

  مداوم آموزش موضوعات طهیح: 

 دانش یها ازین نیهمچن و یکشور یها محور و ها العمل دستور یمبنا بر موضوعات طهیح

 یها برنامه قالب در مرکز نیا یها تیفعال.  است آنها یلیتحص رشته کیتفك به  آموختگان

 یها برنامه و یا حرفه مدت کوتاه یها دوره و نار،کارگاهی،سم کنفرانس مدون،:  شامل یحضور

 .باشد یم یحضور ریغ

 

  پوشش تحت هدف گروه : 

 ، یپزشک مختلف یها گروه از مشمول تن 3228 داشتن پوشش تحت با کرمانشاه دانشگاه  مداوم آموزش

 ارائه کند یم تالش آنها دانش نمودن روز به و اطالعات حفظ و ارتقاء هدف با یراپزشکیپ و ییماما  ، یپرستار

 .سازد ممکن را جامعه به نهیبه خدمات

 

  برنامه یاجرا از انتظار مورد جینتا : 

 مخاطبان عملکرد بهبود و مارانیب یها مراقبت بهبود ، مداوم آموزش یها برنامه یاجرا از انتظار مورد جینتا

 حفظ) به که میدواریام تینها در و باشدیم هدف گروه در رفتار رییتغ آموزش از هدف قتیحق در.است برنامه

 و یتوانمند در رییتغ با میبتوان تا میباش کرده دایپ دست( هدف گروه یها ومهارت دانش ارتقاء و ،توسعه

 . میباش میسه جامعه سالمت ارتقاءسطح در یدرمان و یبهداشت خدمات یفیک سطح بهبود آنهابه عملکرد

 

 



  :مهم ترین نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه 
  یدرمان یبهداشت خدمات کنندگان ارائه یا حرفه دانش ارتقاء و حفظ-1

  یدرمان یبهداشت خدمات کنندگان ارئه یا حرفه نگرش بهبود-2

  یدرمان و یبهداشت خدمات کنندگان ارائه یا حرفه یها مهارت شیافزا-8

  جامعه رییتغ حال در یازهاین از یپزشک جامعه بهتر درک به کمک-4

  یپزشک جامعه دانش شدن روز به-5

  یپزشک جامعه موجود معلومات مجدد یسازمانده-6

 یپزشک جامعه در یریپذ تیمسئول شیافزا-7

 

  برنامه عملیاتی: 
 

89برنامه عملکردی مرکز آموزش مداوم سال   

توسعه هدفمند آموزش مداوم جامعه پزشکی هدف کلی :  

1جدول شماره  

کارشناس  تاریخ شروع تاریخ اتمام ناظر نحوه پایش

 مسئول

 هدف کمی عنوان فعالیت

مکاتبه و نامه 

 نگاری

دبیر مرکز 

آموزش 

 مداوم

اول مهر  نیمه

 هر سال

نیمه اول مهر  

 هر سال

مکاتبه با  خانم بوجاری

 معاونت درمان

به روز رسانی 

اطالعات 

مشمولین 

آموزش مداوم 

جامعه پزشکی 

از طریق سایت 

 آموزش مداوم

مکاتبه و نامه 

 نگاری

دبیر مرکز 

آموزش 

 مداوم

نیمه اول مهر  

 هر سال

نیمه اول مهر  

 هر سال

 مکاتبه با خانم بوجاری

سازمان نظام 

 پزشکی

 

 

 

 

 

 



 

89برنامه عملکردی مرکز آموزش مداوم سال   

 هدف کلی :توسعه هدفمند آموزش مداوم جامعه پزشکی

2جدول شماره   

کارشناس  تاریخ شروع تاریخ اتمام  ناظر نحوه پایش

 مسئول 

 هدف کمی عنوان فعالیت

پروپوزال و 

پرسشنامه های 

 موجود

دبیر آموزش 

 مداوم 

89ماه دی  89دی ماه   آقای پرویزی  

پژوهشیار 

 مرکز

نیاز سنجی در 

خصوص تعیین 

اولویت های 

عناوین 

آموزشی از 

مشمولین 

 آموزش مداوم

تدوین برنامه 

های اثر بخش 

آموزش مداوم 

جامعه پزشکی 

مبتنی بر 

نیازهای نظام 

 سالمت

صورتجلسه 

کمیته نیاز 

 سنجی

دبیر آموزش 

 مداوم

89اسفند  89شهریور   نم الوند خا 

 منش 

نظر سنجی از 

گروه های 

آموزشی در 

واحد های 

تحت پوشش 

در زمینه تعیین 

عناوین برنامه 

 آموزشی 

مجوز برنامه 

ها بر اساس 

 نظر سنجی

دبیر آموزش 

 مداوم

خانم الوند  در طول سال در طول سال

 منش 

ارائه برنامه 

های آموزش 

مداوم بر 

اساس نتایج 

 نیاز سنجی 

صورتجلسه 

کمیته برنامه 

ریزی و 

 تخصیص امتیاز

دبیر آموزش 

 مداوم

ماه دوم هر 

 فصل

ماه دوم هر 

 فصل

خانم الوند 

 منش

تشکیل کمیته 

برنامه ریزی و 

 تخصیص امتیاز 

 



89برنامه عملکرد آموزش مداوم در سال   

 هدف کلی : توسعه هدفمند آموزش مداوم جامعه پزشکی 

3جدول شماره   

کارشناس  تاریخ شروع  تاریخ اتمام  ناظر نحوه پایش

 مسئول

 هدف کمی عنوان فعالیت

نامه اداری 

دعوت به 

 همکاری

دبیر آموزش 

 مداوم

1/2/89 پایان سال مکاتبه با  خانم بوجاری 

گروه های 

آموزشی 

جهت معرفی 

اساتید برای 

 تهیه محتوا 

بهره گیری از 

سامانه  

مجازی 

آموزش 

مداوم  

جامعه 

پزشکی 

 کرمانشاه

محتوای تهیه 

 شده

دبیر آموزش 

 مداوم

تهیه محتوای  آقای شعبانی در طول سال در طول سال

 الکترونیکی

سایت مجازی 

آموزش 

 مداوم

دبیر آموزش 

 مداوم

بارگزاری  خانم امینی در طول سال در طول سال

محتوای 

آموزشی در 

سامانه 

 مجازی

سایت مجازی 

آموزش 

 مداوم

دبیر آموزش 

 مداوم 

سالدر طول  ارائه دوره و  خانم امینی در طول سال  

 ارزشیابی آن

 

 

 

 

 

 

 



89برنامه عملکرد مرکز آموزش مداوم  در سال   

 هدف کلی : توسعه هدفمند آموزش مداوم جامعه پزشکی

  4جدول شماره 

کارشناس  تاریخ شروع تاریخ اتمام ناظر  نحوه پایش

 مسئول

 هدف کمی عنوان فعالیت 

دبیر آموزش  پرینت پیامکی

 مداوم

تا صبح روز  

 اجرای برنامه

دو هفته قبل از 

برگزاری 

 برنامه

کلیه 

 کارشناسان

اطالع رسانی 

به مشمولین 

آموزش مداوم 

از طریق 

سامانه پیامکی 

و سایر 

روشهای 

 اطالع رسانی

برگزاری 

برنامه های 

آموزشی طبق 

نیاز سنجی 

ویژه  مشمولین 

 آموزش مداوم 

دبیر آموزش  عکس

 مداوم

روز تعیین 

 شده

روز تعیین 

 شده

کلیه 

 کارشناسان

برگزاری 

 برنامه

 

دبیر آموزش  فرم ارزشیابی

 مداوم

تا ده روز بعد 

 از اجرا

تا ده روز بعد 

 از اجرا

کلیه 

 کارشناسان

ارزشیابی 

 اجرای برنامه 

 

گواهی های 

 صادر شده

دبیر آموزش 

 مداوم 

تا ده روز بعد 

 از اجرا

تا ده روز بعد 

 از اجرا 

کلیه 

 کارشناسان

صدور گواهی 

شرکت 

 کنندگان 

 

 


