
 برنامه راهبردی آموزش مداوم مرکز آموزش مداوم دانشکده علوم پزشکی سراب 

 چشم انداز: 

به منظور تامین ،حفظ وارتقای سطح علمی دانش آموختگان ،کیفیت بهتر درارائه خدمات آموزشی اداره  آموزش  

چوب ارزشهای اسالمی  سال آینده وظایف خود را در چهار    4مداوم دانشگاه علوم پزشکی سراب بر آن است در  

 واخالق حرفه ای به رتبه بهتری در اعتباربخشی ملی ارتقائ یابد.

 رسالت 

، از طریق آموزش مداوم  وبهداشت عمومی  راستای ارتقاء سالمتمرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی این  دانشکده در 

زشکی کشور با هدف حمایت  به تمامی دانش آموختگان جامعه پزشکی، تدوین سیاست های آموزش مداوم جامعه پ

از مشمولین و تدوین استانداردهای آموزش مداوم جامعه پزشکی و اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جهت ارتقاء  

 د تا زمینه ارتقای دانش ،نگرش وعملکرد ایشان را فراهم آورد. کیفیت آموزش مداوم انجام وظیفه می کن

 اهداف 

 نیارمحوروتقاضا محور بسط وگسترش آموزش های مداوم  (1

 سازماندهی وهدایت آموزش های مدوام بابهره گیری از تجربیات موفق مراکز آموزش مداوم   (2

تعیین نیازهای آموزشی مشمولین آموزش مداوم در سطح منطقه ) درون و برون دانشگاه (  و اولویت بندی   (3

 آن در سطوح مختلف گروه علوم پزشکی  

 ر شهرستان و تبین نیازهای مبرم در همه رده های علوم پزشکی  تعیین وضع موجود آموزش مداوم د  (4

 ارائه برنامه های توانمند آموزشی ،طراحی آموزش های مداوم در جهت ارتقای مهارت های عملی مشمولین  (5

 طراحی علمی برنامه های آموزش مداوم همزمان با روز آمدن کردن محتوای آنها   (6

 امه های آموزشی در سطوح مختلف  به کارگیری روش های نوین ارزشیابی برن (7

 فراهم نمودن امکان آموزش مداوم از طریق اطالع رسانی مناسب برای کلیه مشمولین آموزش مداوم   (8

 با سایر مراکز جهت ارتقاء کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم   همکاری یا همیاری (9

 



 حیطه موضوعات بازآموزی  

 

درمانی ،پزشوکی -بازآموزی شوام  عناوین آموزشوی مربوب به مراتبتهای اولیه بهداشوتی  حیطه موضووعات برنامه های  

عمومی ،پرسووتاری ومامایی ،علوم آزمایشووگاهی وکلیه رشووته های مرتبط با حرف پزشووکی وبهداشووتی و.......مطابق 

مهارتهایی را در بر می آخرین دسوتورالعملهای وزارت متبوع می باشود محدوده فعالیتهای بازآموزی گسوترده داناییها و

گیردکه به طور عام در آن حرفه جزو علوم پایه ،اصوول پزشوکی بالینی ورشوته های وابسوته ،مسوائ  حرفه ای ،تانونی 

 ،اخالتی ،فقهی وتجاری پزشکی وارائه خدمات بهداشتی ،درمانی به جامعه پذیرفته شده باشند.

 

 : هدف گروه

  مرتبط   رشته های   کلیه   التحصیالن  فارغ   "و کال. . .  و ماماها،  پرستاران  عمومی،  پزشکان تمامی  شام    هدف  گروههای 

 .است گردیده  ارائه  وزارت متبوع توسط آنها  کام  لیست که میباشند بهداشتی و پزشکی  حرف و  امور با

 : فعالیت نوع

برنامه    ادواری،  و  علمی  کنفرانسهای  ها،  کنگره  سمینارها،  مدون،  برنامه های   اجرای  و  برنامه ریزی  مداوم   آموزش   مرکز

 آموزشی  های

  و   دارد  عهده   به   را  درمانی   آموزشی  مراکز  بالینی  مستمر  و  حرفهای   و  مهارتی   آزاد  آموزشهای  و   حرفه ای  مدت  کوتاه

  آموزشهای   انواع  و  مینماید  تدوین   را   مدت  بلند  و  مدت  کوتاه  عملیاتی  برنامه های  نیازسنجی ها،  اساس  راستا بر  این  در

  از   مقطع  هر  در  و  آینده  در  است   بدیهی.  میکند  حمایت  و  انجام  را  اینترنت  شبکه  طریق  دور از  راه  از  و  حضوری  غیر

 . یافت  خواهد گسترش فعالیتها نوع  آموزشی پیشرفت مدل های و توانین با مطابق نیز زمان

 

 



 : انتظار مورد نتایج 

  حرفه ای مهارت  و دانش  پیشرفت بهبودو انتظار مداوم آموزش مرکز الذکر فوق آموزشی فعالیتهای نتیجه در

  تالشهای تمامی هدف .دارد را  مختلف سطوح در پزشکی گروههای  به وابسته حرف  و درمانی -کارکنان بهداشتی

 و پیراپزشکی پزشکی، مرتبط حرف و درمانی -بهداشتی کارکنان و پزشکان کلیه آموزش حرفه ای ارتقاء  بازآموزی

  بیماران از  مراتبت بهبود هدف با حرفهای   مهارتهای و اطالعات  روی مثبت موجب تاثیر که است  نحوی به  بهداشتی

 .شود جامعه  در بهداشت سطح  و سالمت ارتقاء و

  و   کمی  روشهای  طریق  از  بازآموزی  فعالیتهای  و  برنامه ها  نتایج   و  تاثیر  مداوم  ارزیابی  به   متعهد  مداوم  آموزش  مرکز

 .میباشد اهداف این  تحقق از برای اطمینان کیفی

 

 مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی :  استراتژیک اهداف 

 توانمندسازی مشموالن  و افزایش کارآمدی نیروی انسانی •

 مشموالن حور مکمک به رفع مشکالت ونیازهای اشتغال  •

 کلیه مشموالن توسعه برنامه های آموزش مداوم جهت   •

 تحت پوشش تراردادن کلیه مشموالن درون وبرون سازمانی دربرنامه های آموزش مداوم  •

 بهینه سازی اجرای برنامه نیازسنجی  •

 اولویت بندی اجرای برنامه های مرکزبراساس نیازسنجی انجام شده   •

 توسعه اطالع رسانی به مشمولین   •

 ارتقاءکیفیت خدمات سمعی وبصری   •

 فاهی به مشمولین شرکت کننده دربرنامه  ارتقاء خدمات ر •

 ارتقاء بکارگیری سخنرانان ترجیحاً بارتیه علمی استادیاربه باال •

 پزشکان وپیراپزشکان فکیکجذب کارشناسان جهت برنامه های حضوری به ت •

 جذب کارشناس مربوب به نیازسنجی برنامه های آموزشی  •


