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وم دااگشنه علوم زپشکی کرمانشاه  آموزش مدا  

1399سال   



  رسالت :

( کلیه گروه هدف را از  onlineر حضوری )و برگزاری  دوره های مجازی  و غیاین مرکز در نظر دارد از طریق آموزش 

جهت علمی به روز نگه دارد  و در این جهت  نهایت تالش خود را برای آموزش و دستیابی  آسان به وبینارها و محتوای 

مجازی تولید شده نموده است . این مرکز بر آن است تا با ارتقاء سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری مربوطه گام 

 بردارد.را هت پیشرفت هر چه بیشتر های اساسی  و برتر در ج

 چشم انداز :

هدف مرکز آموزش و پژوهش الکترونیکی در راستای سیاست های معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه  

ر سطح دانشگاه های کشور می باشد تبدیل شدن به یکی از بهترین مراکز آموزشی مجازی د  

شروع به کار کرده و تا به حال اقدام به  98لذا در این راستا با فراهم آوری زیر ساخت های مناسب از اسفند ماه 

برگزاری وبینارهای متعدد نموده است آموزش مربوط به ثبت نام و چگونگی استفاده از دوره های مجازی و غیر 

بهتر این مهم را دارد.   حضوری  در سایت موجود است و این مرکز سعی در تحقق  هر چه  

 هدف از آموزش مداوم :

هدف از آموزش مداوم به صورت برگزاری وبینار و دوره های مجازی تداوم آموزش فارغ التحصیالن  و به روز شدن   

می باشد. 19دانش فرا گرفته شده در عین حال تامین سالمتی و دوری از تجمع و شیوع کووید   

: حیطه موضوعات آموزش مداوم   

وضوعات بر اساس دستور العمل و محورهای کشوری و همچنین نیازهای دانش آموختگان بر اساس رشته م حیطه

در حال حاضر فقط به صورت  19یت شیوع ویروس کویید عاین مرکز با توجه به وض یتحصیلی آنها میباشد . فعالیتها

 .( و دوره های مجازی برگزار می گرددonlineدوره های غیر حضوری )

گروه  هدف تحت پوشش : آموزش مداوم به صورت الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه با تحت پوشش 

تن مشمول از گروه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی با هدف ارتقاء و حفظ اطالعات و به روز نمودن  4225داشتن   

ینه بردارد.دانش آنها تالش می کند گامهای موثرتر و مستحکم تری در این زم  

نتایج مورد انتظار از اجرای وبینارها و دوره های مجازی در حقیقت تغییر رفتار در نتایج مورد انتظار : 

گروه هدف می باشد که در نهایت امیدواریم توانسته باشیم با تغییر در توانمندی و عملکرد گروه هدف باعث بهبود 

شده و ارتقاء سطح سالمت جامعه  مفید واقع شده باشیم . ارائهکیفیت خدمات بهداشتی و درمانی   



 برنامه عملیاتی کوتاه مدت الکترونیکی

 ردیف اهداف کلی اهداف ویژه شاخص الزامات فعالیت

پر کردن فرم درخواست -

 توسط دبیر علمی 

تحویل سواالت وبینار در -

ازای هر یک ساعت ده سوال 

 از دبیران علمی 

مطرح کردن برنامه در کمیته -

 تخصیص امتیاز 

گرفتن مجوز در سامانه -

 آموزش مداوم

         بارگذاری سواالت در  -

 cmequiz.ir سامانه 

ارسال به وزارتخانه جهت 

 بازبینی و تایید

آموزش به مشمولین مبنی  -

در ircmeبرنصب اپلیکیشن 

گوشی های و نحوه استفاده 

 آن

غیاب تهیه لیست حضور و  -

 مشمولین از کرمان  

درصد  70تایید مشمولین که -

 امتیاز را کسب نموده اند.

تشکیل کمیته های -

مربوطه به صورت 

 وبینار 

اعالم به گروه های -

هدف جهت تولید 

 محتوای مجازی

وجود نرم افزارهای -

الزم جهت ضبط و 

 ویرایش 

وب سایت مجزا -  

پهنای باند اینترنت  -  

پنل پیامکی -  

تلفن مجزا خط-  

کارشناسان مجزا -  

کارشناسان  -

 متخصص

تعداد برنامه -

های مجازی و 

وبینارها 

برگزار شده 

در بازه زمانی 

 مشخص

تعداد برنامه -

های ارائه 

شده به 

 وزارتخانه 
 

اجرای برنامه های جدید و متنوع  -

مورد نیاز تمام گروه ها جهت ارتقاء 

 سطح علمی 

دریافت داشتن امتیازات الزم جهت  -

 گواهی نهایی

به روز رسانی آموزه های علمی در -

 تمام گروه های پزشکی و پیراپزشکی 

 کالسهایعدم نیاز به حضور در-

19حضوری با توجه به پاندمی کویید   

برنامه ریزی و گرفتن 

مجوز برای وبینار ها  از 

 وزارتخانه

1 

پاسخگویی به سواالت و -

مشکالت پیش آمده و 

مشمولینراهنمایی   

آموزش مشمولین از طریق  -

بارگذاری دستورالعمل در 

به صورت تلفنی و... ،سایت   

اینترنت-  

پنل -

 پیامکی

تلفن مجزا-  

وب سایت -

 مجزا

پرسنل  -

آموزش 

 دیده

تعداد -

شرکت 

کنندگان در 

 برنامه ها

تعداد تماس - 

های تلفنی با 

 واحد 

آموزش نحوه ثبت نام در سایت -
cmeksh.ir 

تخاب و شرکت در برنامه روش ان-

 های غیرحضوری 

آموزش خرید برنامه و انتخاب  -

 برنامه های مربوط به گروه هدف

 

آموزش و اطالع رسانی 

 به مشمولین 

2 

هماهنگی و اطالع رسانی به -

 مدعوین 

اینترنت    

پنل  - 

 پیامکی

تعداد کمیته -

های برگزار 

آگاهی از دستور العمل های جدید و -

 اجرای آن

برگزاری کمیته های 

 مربوطه به صورت وبینار
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بستر نرم افزاری الزم جهت -

 سهولت در کارها

برگزاری و حضور وغیاب و -

 بررسی 

ارسال آن تهیه صورتجلسه و -

 برای مدعوین

پی گیری مصوبات تایید شده -

تا حصول  در جلسه کمیته

 نتیجه

خط  - 

تلفن 

 مجزا

شده به 

 صورت وبینار

تعداد  -

مصوبات 

کمیته و پی 

گیری و 

اجرای 

مصوبات 

 مطروحه 

و تعیین  6برگزاری کمیته ماده -

 تکلیف شدن مشمولین 

مشخص شدن مشکالت و مکاتبه با -

 وزارتخانه در صورت لزوم 

انجام مصوبات تایید شده در کمیته -  

هماهنگی با اساتید هیات -

علمی جهت تولید محتوای 

سوال برای بانک  30مجازی و

 آزمون 

ویرایش محتوای تولید شده -

 توسط کارشناسان متخصص 

ارزیابی توسط دو ارزیاب و  -

 تایید آنها

ارسال به وزارتخانه  جهت -

 بررسی و تایید 

بارگزاری در سامانه  -
cmeksh.ir 

 -پهنای باند اینترنت 

پنل پیامکی -  

خط تلفن مجزا-  

کارشناسان مجزا -  

کارشناسان  -

 متخصص

تعداد -

شرکت 

گان کنند  

تعداد گواهی -

نهایی های 

صادر شده در 

یک بازه 

 زمانی 

تعداد کمیته -

های تشکیل 

 شده 

ارتقاء سطح علمی گروه هدف -  

کسب امتیازات الزم جهت گرفتن -

 گواهی نهایی

عدم نیاز به تشکیل کالس های -

حضوری با توجه به شرایط موجود 

(19)کویید   

برگزاری و افزایش 

 تعداد کاسهای مجازی
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الکترونیکی بلند مدت عملیاتیبرنامه   

 ردیف اهداف کلی اهداف ویژه شاخص الزامات فعالیت

پر کردن فرم درخواست -

 توسط دبیر علمی 

تحویل سواالت وبینار در -

ازای هر یک ساعت ده 

 سوال از دبیران علمی 

مطرح کردن برنامه در -

 کمیته تخصیص امتیاز 

گرفتن مجوز در سامانه -

 آموزش مداوم

بارگذاری سواالت در  -

 cmequiz.irسامانه 

ارسال به وزارتخانه جهت 

 بازبینی و تایید

آموزش به مشمولین -

مبنی برنصب اپلیکیشن 

ircme در گوشی های و

آناز نحوه استفاده   

تهیه لیست حضور و  -

 غیاب مشمولین از کرمان  

مشمولین  گواهی  تایید-

درصد امتیاز را  70که 

نموده اند.کسب   

پهنای باند اینترنت  -  

 پنل پیامکی -

 خط تلفن مجزا-

کارشناسان مجزا -  

کارشناسان متخصص -  

تعداد شرکت -

 کنندگان 

تعداد گواهی -

نهایی های صادر 

شده در یک بازه 

 زمانی 

تعداد کمیته -

های تشکیل 

 شده 

ارتقاء سطح علمی گروه -

 هدف 

کسب امتیازات الزم جهت -

 نهاییگرفتن گواهی 

 مشمولین

عدم نیاز به تشکیل کالس -

های حضوری با توجه به 

(19شرایط موجود )کویید   

برگزاری و افزایش 

 تعداد وبینارها 

1 

هماهنگی با اساتید هیات -

علمی جهت تولید محتوای 

سوال برای  30مجازی و

 بانک آزمون 

ویرایش محتوای تولید -

شده توسط کارشناسان 

 متخصص 

ط دو ارزیاب ارزیابی توس -

 و تایید آنها

ارسال به وزارتخانه  -

 جهت بررسی و تایید 

 -پهنای باند اینترنت 

پنل پیامکی -  

خط تلفن مجزا-  

کارشناسان مجزا -  

کارشناسان متخصص -  

تعداد شرکت -

 کنندگان 

تعداد گواهی -

نهایی های صادر 

شده در یک بازه 

 زمانی 

تعداد کمیته -

های تشکیل 

 شده 

ارتقاء سطح علمی گروه -

 هدف 

کسب امتیازات الزم جهت -

 گرفتن گواهی نهایی

عدم نیاز به تشکیل کالس -

های حضوری با توجه به 

(19شرایط موجود )کویید   

برگزاری و افزایش 

 کالس هایتعداد 

 مجازی
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بارگزاری در سامانه  -
cmeksh.ir 

 هماهنگی الزم با دبیران-

علمی جهت تولید محتوا 

مجازیی   

جدید و غیر تکراری -

 بودن مطالب 

تحت پوشش قرار گرفتن -

تمام رشته ها با هماهنگی 

 الزم 

پهنای باند اینترنت  -  

 پنل پیامکی -

 خط تلفن مجزا-

کارشناسان مجزا و دوره -

 دیده

نرم افزارهای الزم جهت -

 ضبط صدا  و  ویرایش آن

وجود فضای آکوستیک -

 جهت ضبط

وجود کارشناسان -

 متخصص

شرکت تعداد -

 کنندگان

تعداد گواهی -

 نهایی های صادر 

 شده 

تعداد دوره ها و -

 وبینار ها

ارتقاء سطح علمی گروه -

 هدف

تمامی متقاضیان بتوانند -

امتیازات الزم را کسب 

 نمایند 

مشکل امتیاز جهت  حل-

 اخذ گواهی نهایی

برگزاری وبینار و دوره 

های مجازی برای تمام 

ه هدف رشته های گرو  

3 

تامین بودجه الزم از -

 طرف دانشگاه

خرید تجهیزات الزم -  

وجود کارشناسان -

 متخصص

نصب و راه اندازی -

 تجهیزات خریداری شده

آموزش به سایر -

 کارشناسان

اطالع رسانی به -

 مشمولین 

آموزشهای الزم به -

مشمولین و رفع اشکاالت 

 مربوطه
 

پهنای باند اینترنت-  

برای تجهیزات جدید -

و صوتداشتن تصویر  

وجود کارشناسان -

 متخصص

پنل پیامکی -  

تعداد بیشتر  -

شرکت کنندگان 

در وبینارها و 

 کالسهای مجازی

اعالم -

رضایتمندی 

بیشتر از طرف 

 شرکت کنندگان

باال بودن سطح -

نمرات شرکت 

 کنندگان

تمایل بیشتر مشمولین -

برقراری ارتباط  و جهت 

داشتن احساس بهتر بین 

 سخنران و شنونده 

در  بیشترایجاد کیفیت -

جهت ارتقاء سطح علمی 

 مشمولین 

رضایت خاطر مشمولین از -

برنامه شرکت در وبینارها و 

 های مجازی

برگزاری وبینارها و 

دوره های مجازی با 

امکانات بیشتر مثل 

 تصویر و ...
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