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 چشم انداز:

 

اي مصمم است با ارتقائ برنامه هاراك مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي 

 کز آموزش مداوم برتر کشور باشد.اآموزش مداوم از نظر کمي و کيفي جزو  مر

 دراين  راستا با بهره گيري ازروش هاي نوين آموزش و استفاده از اساتيد کارآمد

در راه  تيمشمولين و در نها يحرفه ا يجهت ارتقاء دانش  و نگرش و مهارت ها

 سالمت جامعه گام بردارد.

 

 وم:رسالت آموزش مدا

 

 يدانشگاه علوم پزشك قاتيوتحق يمجموعه معاونت آموزش ريدفتر آموزش مداوم ز

باشد که با هدف ارتقاء  يدر سطح استان م يدرمان يروهاين تيکه مشغول به ترب

آموزش مداوم  نيبه مشمول اتيسطح دانش ،به روز نمودن اطالعات وانتقال تجرب

 يحرفه ا ي،دکترا انپزشكان، دند،دارو سازان  ياستان که شامل )پزشكان عموم

 يچشم پزشك يهوشي،ب ماني،اطفال ،زنان زا ي،متخصص داخل يشگاهيعلوم آزما

 ي، داخل يريوگرمس يعفون يها يماري، ب ي، پرتو درمان ي،روانپزشك يولوژيراد

قلب  يها يماريکودکان ، ب يها يمارياستخوان ومفاصل ،ب يمغزواعصاب ،جراح

 يومجار هيکل ي، جراح يهسته ا ي،پزشك يقانون يزشك، پ ياجتماع يوعروق ، پزشك

، علوم  يوتراپيزيسرو گردن ،ف يوجراح يني،گوش وحلق و  ب يتناسل يادرار

و...( جهت بهبود واصالح عملكرد کادر  ييو ماما يپرستار يودکترا يشگاهيآزما

 يمدون ، کنفرانس علم يبرنامه ها ياقدام به برگزار يوخصوص يدرمان دولت

وکارگاه و بعد  ي،کوتاه مدت حرفه ا ومي،سمپوز شي،هما ناريو ماهانه ، سم كروزهي

دفتر جهت  نيا ني.همچندينما يم يو آموزش مجاز ناريوب 19 ديکوو ياز پاندم

، غذا ودارو، دانشكده  ي، درمان يبهداشت يهر چه بهتر برنامه ها با معاونتها يبرگزار

استان وشهرستان ،  يو پرستار  يپزشك من نظا، سازما يقانون يها ،سازمان پزشك
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سازمان  زيون ي،انجمن ها ، بهداشت ودرمان صنعت نفت مرکز يمراکز خصوص

 دارد. يهمكار ياجتماع نيوتام يستيبهز

 

 هدف از آموزش مداوم

 

ازبدو حيات بشرنياز به صنايع مختلفي داشته واز طرفي محدوديت منابع موجود 

 وباالخص برنامه ريزي بعنوان يكي از ارکان مهم زندگي باعث شده تا لزوم مديريت

ريزي رسيدن به آينده مطلوب است که بدون  بتوان گفت که برنامهوي گردد.شايد

شر اقدام عملي هيچ امكاني براي دسترسي به آن وجود ندارد زيرا منابع مورد نياز ب

ه ميتوان محدود و نيازهاي وي روز افزون مي باشد وفقط برنامه ريزي است ک

.لذا با توجه به بهترين راهها را انتخاب وبا راههاي مختلف به اهداف دست يافت

جهان در حال پيشرفت و دگرگوني ايجاد شده امروز حيات سازمانها از جمله 

دانشگاه علوم پزشكي اراك و واحدهاي سازماني زير مجموعه آن بستگي به برنامه 

شكستشان حتمي  دمه ريزي فعاليت ميكننريزي دارد وبي شک کساني که بدون برنا

است.پاسخ گفتن به نيازهاي موجود در جامعه ، وظيفه وماموريت اصلي همه 

مي شوند وفارغ التحصيالن گروه سازمانهايي است که براي ارائه خدمات تاسيس 

علوم پزشكي به عنوان يكي از گروههاي تخصصي در جامعه نيازمند کسب دانش 

ه در حرفه خود هستند تا پس از خروج از محيط آموزشي واطالعات به روز شد

 و اينودانشگاههاو شروع به کار حرفه اي از دانش واطالعات جديد بي بهره نباشند 

 نند.امكان براي آنها فراهم باشد تا بتوانند دانش ومهارت حرفه اي خود را به روز ک
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 گروه هدف تحت پوشش مرتبط:

 

 مقطع رشته سال
شهر محل 

 تقراراس

 اراك دکتري عمومي داروسازي 1400

 اراك کارشناسي پيوسته علوم تغذيه 98

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته مهندسي بهداشت محيط 97

 محالت کارداني بهداشت عمومي 97

97 
تكنولوژي پرتو شناسي ) 

 راديولوژي(
 اراك کارشناسي پيوسته

 اراك سي ارشد ناپيوستهکارشنا ايمني شتاسي پزشكي ) ايمونولوژي( 94

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري کودکان 94

 اراك کارداني تكنسين سالمت دهان 94

 اراك تخصصي باليني ارتوپدي 92

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري 92

 اراك تخصصي باليني روانپزشكي 92

 اراك کارشناسي پيوسته مهندسي بهداشت محيط 92

 اراك تخصصي باليني ديولوژيرا 92

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته علوم تشريحي ) بافت شناسي( 92
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 اراك Ph.D. طب سنتي ايراني 91

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته تاريخ علوم پزشكي 91

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته مشاوره در مامايي 91

91 
تكنولوژي پرتودرماني ) 

 راديوتراپي(
 اراك سي پيوستهکارشنا

 اراك تخصصي باليني جراحي مغز و اعصاب 91

 اراك کارشناسي پيوسته شنوايي شناسي 91

 اراك کارشناسي پيوسته گفتاردرماني 91

 اراك دکتري عمومي دندانپزشكي 91

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته آمار زيستي 91

 اراك کارشناسي پيوسته کار درماني 90

 اراك تخصصي باليني عفوني و گرمسيريبيماري هاي  90

 اراك تخصصي باليني طب اورژانس 90

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته بيوشيمي باليني 90

90 
فوريت هاي پزشكي پيش 

 بيمارستاني
 اراك کارشناسي ناپيوسته

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت 90

 شازند ستهکارشناسي پيو پرستاري 89

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته پرستاري مراقبت هاي ويژه 89

 اراك کارشناسي پيوسته بهداشت عمومي 89
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88 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني 

 کار
 اراك کارشناسي پيوسته

 اراك کارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي 88

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته زيست فناوري پزشكي 88

88 
مهندسي بهداشت حرفه اي و ايمني 

 کار
 اراك کارشناسي ناپيوسته

 اراك کارشناسي ارشد ناپيوسته فيزيولوژي 87

 اراك تخصصي باليني بيهوشي 87

 اراك تخصصي باليني زنان و زايمان 87

 اراك تخصصي باليني کودکان 87

 اراك کارداني بهداشت محيط 86

 اراك ارشد ناپيوسته کارشناسي ميكروب شناسي پزشكي 86

 اراك کارشناسي پيوسته تكنولوژي اتاق عمل 86

 اراك کارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي 86

 اراك کارشناسي پيوسته هوشبري 86

 اراك کارشناسي ناپيوسته علوم آزمايشگاهي 86

 اراك کارشناسي ناپيوسته هوشبري 86

 اراك تخصصي باليني جراحي عمومي 85

 اراك تخصصي باليني ي هاي داخليبيمار 84

 اراك کاردانيفوريت هاي پزشكي پيش  84
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 بيمارستاني

 اراك کارداني بهداشت حرفه اي و ايمني کار 82

 اراك کارشناسي پيوسته مامايي 78

 اراك کارشناسي ناپيوسته مامايي 73

 اراك کارداني بهداشت عمومي 72

 اراك کارشناسي پيوسته پرستاري 68

 اراك دکتري عمومي زشكيپ 66
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 نوع فعاليت آموزش مداوم:

 

ات براي تامين امتياز  يسنج ازيبرنامه ريزي مناسب بر اساس ن :يازسنجيانجام ن -1

 در هر سال نيتعداد مشمول شيمورد نياز ساليانه مشمولين  با توجه به افزا

سياست ها، جهت گيري ها و يرا پزشكي از  پافزايش آگاهي جامعه پزشكي و  -2

ها و  استياولويت هاي آموزشي بهداشتي و  درماني کشور و لحاظ نمودن  س

 يزيها  در برنامه ر تياولو

اطالعات و تجارب مشمولين با يكديگر به منظور افزايش  جهت تبادل يساز نهيزم -3

گروهي  و دانش و نگرش و مهارت آنها با استفاده از پانلهاي پرسش و پاسخ و بحث 

 در برنامه ها يمشارکت يروش ها ريسا

 ن منطقه .مراکز آموزش مداوم  کال يها تيدر فعال يو همگار يهماهنگ -4

 

مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي اراك  در راستاي اهداف تدوين شده 

  کارگاه هاي عملي، وميبرنامه ها را به صورت کنفرانس هاي علمي يكروزه، سمپوز،

هاي مدون مطابق با سرفصل ، برنامهتايج نياز سنجي هاي به عمل آمده(توجه به ن ) با

مطابق با اولويت هاي ،  هاي اعالم شده از اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشكي

 .دينمااعالم شده از سوي فراگيران برگزار مي

زمان نظام واحد در راستاي ارائه خدمات خود با همكاري با ساير نهادها مثل  سا اين

دانشگاه علوم  ونت هايامع ،يقانون يپزشكسازمان  ،ينظام پرستارسازمان   ،يپزشك

آموزش و پژوهش بهداشت ودرمان دانشكده هاي دانشگاه علوم پزشكي ،پزشكي ،
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هاي خصوصي بيمارستان و مراکز آموزشي و درماني،  يصنعت نفت استان مرکز

 مايد.نهايي را برگزار ميجهت مشمولين برنامه

 اين راستا همكاري هاي مرکز آموزش مداوم با ساير مراکز بصورت زير مي باشد: در

 در طراحي علمي برنامه هاي آموزشي يو همكار مشاوره-1

 نرانان از اعضاء هيئت علمي دانشگاهمشاوره درانتخاب سخ -2

 پيگيري مراحل اخذ مجوز برنامه ها -3

 سن اجراي آنو حنظارت و ارزشيابي کيفيت برنامه ها  -4

براساس ليست رنامه هاي حضوري بدر  نام کنندگان ثبت  ازيتأييد حضور و امت -5

 يحضور و غياب ارسالي توسط مجر

خروجي ساس ليست برا برنامه هاي وبينار نام کنندگانثبت  ازيتأييد حضور و امت -6

 Adobe Connect) بستر اجراي برنامه )از 

 

 زش مداوم:نتايج مورد انتظار از آمو

 

هاي آموزش مداوم جهتت ارتقتاي ستطح و اجراي برنامه يزيو برنامه ر يازسنجين

 دانش و نگرش و مهارتهاي شغلي بر اساس نيازهاي جامعه.

با اجتراي برنامته هتاي آمتوزش  اراك  مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي

اي حرفته اي ارتقاي آگاهي علمي،توانمند سازي و افزايش مهارت هت جهتمداوم 

در   تيتورعايت اخالق پزشكي مشمولين قانون آموزش مداوم  دست يافته تا در نها

 برداشته شود. ميارتقاي سطح سالمت جامعه گا يراستا
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 نقاط قوت :

 

 آموزش مداوم يمناسب برا زاتيو امكانات و تجه ي مستقلكيزيف يوجود فضا

 گاهدانشمعاونت آموزشي   يمرکز مجهز آموزش مجاز وجود

 متعهد و با تجربه در آموزش مداوم  يروهاين وجود

 مربوطه نيبه مشمول يآموزش يمناسب برنامه ها ياطالع رسان

 يعلم ئتيه دياسات يهمكار

 يبه منظتور اجترا يگروه علوم پزشك يدر اغلب رشته ها يعلم ئتيوجود اعضا ه

  دانش آموختگان ازيآموزش ها مورد ن

 يآموزش ير گروه هاتوانمند د يعلم رانيدب وجود

 متعدد آموزش مداوم يها تهيکم وجود

 يدانش آموختگتان گروههتا تياکثر يآموزش مداوم برا يمتنوع بودن برنامه ها

  يمختلف علوم پزشك

 توسط کارشناسان مرکز آموزش مداوم نيبه مشمول گانيرا يخدمات مشاوره ا هارائ

 ريوزارت و سا يجامعه پزشكوجود ارتباط مناسب مرکز با اداره کل آموزش مداوم 

 کشور يعلوم پزشك يمراکز آموزش مداوم دانشگاهها
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 :نقاط ضعف

 

   آموزش مداومعام  يبرنامه هاجهت شرکت در  نيمشمول زهيانگ کمبود

 وپهنا باند در مرکز آموزش مداوم تينترنيمشكالت ا

 يبرنامه ها مطابق  درخواست ارسال يدر اجرا انيمجر يناهماهنگ

 توسط همه شرکت کنندگان نيآنال يابيارزش يفرم ها ليتكم عدم

 

 :فرصتها

 

 يوزارات بهداشت درمان وآموزش پزشك و در کشور يجهت جهش علم يعزم مل

 يکشور كدستي نيقوان وجود

 وزارت متبوع در مورد صدور مجوزها ارياخت ضيتفو

 کامل با وزارت متبوع يهماهنگ

 آموزش مداوم ياعتباربخش

 (دياسات يبزرگ )امكان استفاده از تجارب علم  يشهرهاودانشگاهامجاورت با 

 مراکز آموزش مداوم توسط وزارت متبوع يطرح رتبه بند  ياجرا
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 :دهايتهد

 

 در حد مطلوب به مراکز آموزش مداوم ارياخت ضيتفو عدم

مراکتز آمتوزش متداوم از طترف وزارت  نيجهت اخذ مجوز بت هيعدم وحدت رو

 متبوع

 ياعتباربخش ياز استانداردها يبعض نبودن شفاف

 يشترکت در برنامته هتا يکشور برا يدر جامعه پزشك ازيکسب امت هيروح گسترش

 آموزش مداوم

 يدر دانشتتتگاه علتتتوم پزشتتتك يپزشتتتك ياز رشتتتته هتتتا يبرختتت تيتتتعتتتدم ترب

 و...( يهسته ا ،پزشکيدر)داروساز

 

 

 

 

 


