


عملکرد مرکز آموزش مداوم دانشگاه  
علوم پزشکی کرمانشاه

1400در سال 



مداومانجام شده در راستای افزایش کیفیت برنامه های آموزش فعالیتهای 

تبار شرکت در وبینار آموزشی برگزار شده توسط وزارتخانه  جهت آشنایی با روند اع

بخشی غیر حضوری با حضور همه پرسنل 

 بلندمدتو تدوین برنامه عملیاتی کوتاه مدت و طراحی

 کمیته های ضروری مربوط به آموزش مداوم برگزاری



گزاری کمیته های پایش مرکز  باحضور ریاست مرکز ، معاونت و کارکنان  بر

رت  به روزرسانی وب سایت اختصاصی آموزش مداوم و درج اخبار و بخشنامه هاو فعالیتها به صو

مستمر

 ه های  جهت شرکت در وبینار و دور...گویی به مشمولین از طریق تلفن ،پیامک،واتساپ و پاسخ

مجازی و سواالت مرتبط دیگر  

آشنایی پرسنل با آخرین دستورالعمل ها و بخشنامه های جدید

 مورد از  پروفایل مشمولین آموزش مداوم400بیش تأیید



 مداومتشویق نامه به رابطین فعال در ارتباط با مرکز آموزش اعطای

دعوت از اساتید هیات علمی عالقه مند به ارائه محتوای مجازی

در بروز رسانی و ارتقای برنامه راهبردی مستقل و مکتوب و بارگذاری
سایت اختصاصی آموزش مداوم



 کارتهای هویتی صادر شده مشمولین آموزش مداومتحویل

 ایجاد قسمت مشخصی در وبسایت آموزش مداوم جهت اطالع رسانی در خصوص آخرین تصمیمات و

مقررات آموزش مداوم به خصوص موارد پر تکرار

 اجرای دوره مدیریت بیماران متوسط ،شدیدو بحرانی کووید در بخش های عادی و ویژه جهت

متخصصین

1400ماهه اول و دوم سال 6سطح دو،طی دو دوره جداگانه در  ICUاجرای دوره پرستاری مراقبت های ویژه در 

 ارگذاری و ارسال برنامه های غیر حضوری به وزارتخانه و پیگیری تأیید برنامه ها و اعالم و سپس بهماهنگی

در سامانه غیر حضوری آموزش مداوم



درمانهای غیر دارویی اختالل مصرف مواد ویژه روانشناسان اجرای دوره

 1401اخذ مجوز دوره درمان اختالل مصرف مواد افیونی ویژه پزشکان جهت سال

 ارسال پوستربرگزاری وبینارهای مرکز آموزش مداوم  به مسئول امور عمومی در معاونت آموزشی و بارگذاری در

کانال  اخبار سالمت دانشگاه جهت اطالع رسانی به مشمولین 

آماده سازی مستندات اعتبار بخشی به صورت کلی و پرونده های وبینار های اجرا شده و برنامه های حضوری



 روز رسانی اتوماسیون و انجام رسیدگی به امور دبیرخانه و نامه ها به

 مشمولینایجاد پیام متحرک روی سامانه در خصوص نحوه گرفتن امتیاز جهت راحتی

 ارباب رجوعگویی مداوم و ساپورت مشمولین آموزش مداوم  با تکریم پاسخ

 بندی و آنالیز فعالیت و عملکرد اعضای محترم هیات علمیگروه

 به صدور دعوت نامه ،تهیه پوستر ،ارسال پیامک ،تهیه لیست حضور و غیاب گروه هدف اقدام،

ITدس سواالت آزمون ،هماهنگی با سخنرانان و اساتید در هر برنامه وبیناری توسط کارشناسان اجرایی و مهنبارگذاری 



انجام شده در راستای تعامل با واحدهای تحت پوشش فعالیتهای 

 به لیست  آموزشی اعضای هیات علمی در وبینار ها و تولید محتوای غیر حضوری  و ارسال آنتهیه

ارتقاء آنهابرای Dدانشکده پزشکی به صورت ماهانه جهت درج در کارنامه فایل 

 ناربا مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی ایالم و کردستان در اجرای برنامه های وبیهمکاری



1400آمار برنامه های اجرا شده در سال 

4
غیر حضوری•

40

سمپوزیوم•

101

وبینار•



تعداد فعالیتعنوان

1059 صدور گواهی نهایی

101 تعداد وبینار

380 تعداد سخنرانان وبینار

6 برنامه های حضوریتعداد

321 6گواهی صادر شده ماده

4 تعداد برنامه های غیر حضوری

13135 هاتعداد کل شرکت کنندگان برنامه

358 تعداد گواهی ایراد سخنرانی



31805000



375320000



159000000
تومان



مشکالت مرکز آموزش مداوم

ساله برای افراد غیر بومی5صدورگواهی -

راه اندازی سایت مستقل آموزش مداوم-

افزایش ضریب ایمنی ساختمان آموزش مداوم-

کم بودن امتیاز وبینارها -

نداشتن پست سازمانی برای پرسنل شاغل در مرکز-



:هداف مورد نظردر مرکز آموزش مداوم ا

 اهافزایش در آمدمرکز با افزایش تعداد برنامه
 افزایش تعداد مشمولین
 مداومافزایش تعداد برنامه های آموزش
 مشمولینافزایش رضایتمندی
ارتقاء سیستم های آموزشی




