
 بسمه تعالي
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كاشان معاونت آموزشيبرنامه هاي اجرايي

 1387در سال 
   دانشگاهآموزشيمعاونت 

  )سماء(سيستم گوياي تلفن  :عنوان برنامه 
     :نوع برنامه 

 منطقه اي× ملي                                                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 سرعت بخشي در پاسخگويي به دانشجويان  :اهداف برنامه
 تكريم ارباب رجوع  :اهداف كلي 

 ارائه كارنامه - ارائه برنامه درسي و امتحاني–ارائه تقويم و برنامه آموزشي  :اهداف اختصاصي 
 5( ارائه اطالعات دريافتها و پرداختها- ارائه اطالعات مالي- ارائه كارنامه كل-رسيو نمرات د

 - ارسال پيامك- دريافت فرمها- امكان دريافت ريز دريافتها و پرداختها-)دريافت آخر
 . راهنماي سيستم-تغيير رمز

 تسهيل دسترسي دانشجويان به اطالعات آموزشـي خودازطريـق سيسـتم          :شاخص هاي برنامه  
 تلفن

 در حال تنظيم قرارداد :وضعيت فعلي برنامه
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 صدور كارت الكترونيكي دانشجويي براي كليه دانشجويان   :عنوان برنامه 
 منطقه اي×    ملي                                          :نوع برنامه 

                منطقه اي پايلوت                      ملي پايلوت             
      كتابخانه و تغذيه-تجميع كارت دانشجويي :اهداف برنامه 

كاهش هزينه ها و صرف جويي در وقت و تسهيل در پرداخت وجوه نقدي در امور  :اهداف كلي 
  رفاهي در سطح دانشگاه

 ت شناساييتشخيص هويت دانشجودرسطح دانشگاه در قالب تنها يك كار :اهداف اختصاصي
  تسهيل كنترل ورود و خروج دانشجويان و تشخيص هويت آنان:شاخص هاي برنامه

 )آن تكميل گرديده است% 80(در حال اجرا  :وضعيت فعلي برنامه



 معاونت آموزشي دانشگاه

 تمركز و تجميع واحدهاي معارف و عمومي :عنوان برنامه 
     :نوع برنامه 

 منطقه اي×        ملي                                                   
                                ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 مستقل شدن گروه معارف و هزينه ها :اهداف برنامه
 صرفه جويي در زمان و هزينه ها :اهداف كلي 

 شكده ها و گروه معارف و عموميهماهنگي بيشتر بين آموزش دان  :اهداف اختصاصي 
تمركز ارائه واحدهاي درسي در سطح دانشگاه و انعطاف پـذيري آن جهـت               :شاخص هاي برنامه  

 .دانشجوياني كه بتوانند در وضعيت هاي مختلف انتخاب واحد نمايند

 در حال اجرا :وضعيت فعلي برنامه
 

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 فوريتهاي پزشكي به صورت بوميجذب دانشجوي  :عنوان برنامه 
   :نوع برنامه 

 منطقه اي× ملي                                                          
                                  ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 رفع نيازهاي بخش درمان شهر  :اهداف برنامه 
 ه سازي نيازهاي نيروي انساني منطقهبرآورد :اهداف كلي 

  آموزش آكادميك نيروهاي به كارگرفته شده در اين رشته:اهداف اختصاصي
 افزايش بازدهي و بهره وري از پتانسيل هاي موجود :اخص هاي برنامهش

 .اجراشده و دوره هاي بعدي نيز در دست اقدام است :وضعيت فعلي برنامه 
 

 
 
 

 



 همعاونت آموزشي دانشگا

 بروز شدن اطالعات مربوط به حوزه معاونت آموزشي در وب :عنوان برنامه 
                   :   نوع برنامه 

 منطقه اي×                            ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 در راستاي دولت الكترونيك :نامهاهداف بر
 تكميل اطالعات :اهداف كلي 

  دسترسي آسان به اطالعات:اهداف اختصاصي 
  تبادل اطالعات در سريعترين زمان با واحدهاي متقاضي:شاخص هاي برنامه

 اجراي آن آغاز شده است :وضعيت فعلي برنامه
 

 
 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 مراسم تشويق دانشجويان برتربرگزاري  :عنوان برنامه 
        :نوع برنامه 

 منطقه اي×                                 ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه 
 افزايش انگيزه در دانشجويان  -
 بت سالم   ايجاد رقا- 

  قدرداني از دانشجويان برتر به منظور ارج نهادن به مقام علم :شاخصهاي عمده برنامه

 . مجددا برنامه ريزي خواهد شد86جهت برگزاري مراسم مذكور در سال  :وضعيت فعلي برنامه
 

 
 
 
 



 
 معاونت آموزشي دانشگاه

 نت آموزشيتشكيل كميته برگزاري امتحانات در حوزه معاو :عنوان برنامه 
                             :نوع برنامه 

 منطقه اي×                          ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

انترني و تحصيالت تكميليتمركز برنامه ريزي امتحانات جامع علوم پايه و پره  :اهداف برنامه
 تمركز برنامه ريزي امتحانات در دانشكده ها :اهداف كلي 

 
 انجام برنامه ريزي شده امتحانات  :شاخص هاي برنامه

 در حال برنامه ريزي :وضعيت فعلي برنامه
 

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

انشجويان شبانه و اجرايي اجراي برنامه نرم افزاري سماء در بخش مالي براي د :عنوان برنامه 
 نمودن آن در سطح دانشكده ها

        :نوع برنامه 
 منطقه اي×                          ملي                          

                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت
 كنترل و نظارت معاونت آموزشي در -زشيتمركز امور مالي معاونت آمو  :اهداف برنامه 

 بخشهاي مالي مربوطه
 تكريم ارباب رجوع و تسريع در انجام امور مالي دانشجويان  :اهداف كلي 

 
هماهنگي  و تمركز در امور مالي دانشجويان شبانه و شفاف سازي پرداختها  :شاخص هاي برنامه

 جهت دانشجويان

  ريزي و تكميل نهايي در حال برنامه:وضعيت فعلي برنامه 
 

 



 
 معاونت آموزشي دانشگاه

 ارتقاء علمي اعضاء هيئت علمي دانشگاه :عنوان برنامه 
     :نوع برنامه 

 منطقه اي× ملي                                                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه
 افزايش توان آموزشي و پژوهشي اعضاء هيئت علمي :اهداف كلي 

 
افزايش توان اعضاء هيئت علمي و آشنايي با مراكز آموزشي و تحقيقاتي داخل             :شاخص هاي برنامه  
 و خارج از كشور

العاتي و حضور برخي اعضاء هيئت علمي در دوره هاي كوتاه مدت فرصت مط :وضعيت فعلي برنامه
بورسهاي آموزش داخل و خارج كشور و نيز حضور در كنگره  هاي علمي داخل و خارج از كشور

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 آموزش تخصصي پرسنل و كارشناسان آموزش :عنوان برنامه 
      :نوع برنامه 

 يمنطقه ا×                                 ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

  :  اهداف برنامه
  مهارت و عملكرد پرسنل آموزش– نگرش –ارتقاء دانش :  اهداف كلي 

 بهبود نگرش و عملكرد پرسنل –ارتقاء دانش و مهارت پرسنل آموزش  :اهداف اختصاصي
  آشنايي با قوانين و مقررات آموزش- تكريم ارباب رجوع-آموزش

 :شاخص هاي برنامه
 برگزاري دوره آموزشي تخصصي  

 برگزاري كارگاههاي مهارتي
  بهبود شاخص هاي آموزشي ورضايت ارباب رجوع

 .آموزش دوره هاي تخصصي جهت پرسنل آموزش نبوده است :وضعيت فعلي برنامه



Page Break

 
 معاونت آموزشي دانشگاه

  ترش دوره هاي تحصيالت تكميلي دانشگاهگس :عنوان برنامه 
 :    نوع برنامه 

 ملي                         منطقه اي                                ×  
                                     ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه
 تخصص مورد نياز در كشورتامين نيروي انساني م :اهداف كلي 

فعال تر نمودن گروههاي علوم پايـه دانشـكده پزشـكي در جهـت آمـوزش                 :شاخص هاي برنامه  
 دانشجو در دوره هاي كارشناسي ارشدو نيز گروههاي باليني جهت پذيرش دستيار

كارشناسي ارشد پرستاري ( ارسال برنامه اموزشي براي برخي برنامه ها -1 :وضعيت فعلي برنامه
 انجام كار كارشناسي براي رشته هاي -2)  روان پزشكي- بيهوشي-سالمندان و طب ورزش
 بيهوشي وروانپزشكي

 

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

  ارتقاء گروههاي آموزشي از نظر امكانات علمي :عنوان برنامه 
   :نوع برنامه 

 منطقه اي×                                 ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :  اهداف برنامه 
 تجهيزگروههاي آموزشي به امكانات پيشرفته آموزشي  :اهداف كلي 

 -ويـدئو پروژكتـور   - پرينتـر  -مجهز شدن گروههاي آموزشـي بـه كـامپيوتر         :شاخص هاي برنامه  
  ويژيوااليزر

 طي دو سال گذشته اقدامات زيادي براي رفع نيازها صورت گرفته است :وضعيت فعلي برنامه 
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 معاونت آموزشي دانشگاه

 برنامه ريزي در جهت اصالح ساختار سازماني و تشكيالتي معاونت آموزشي :عنوان برنامه 
 :    نوع برنامه 

 منطقه اي             × ملي                                             
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه
اصالح ساختار تشكيالتي و سازماني دانشگاهها و واگذاري اختيارات بيشتر به  :اهداف كلي 
 دانشگاهها

 اداري و كادر هيئت علمياصالح ساختار دانشكده ها اعم از  :شاخص هاي برنامه

 در حال نهايي شدن است :وضعيت فعلي برنامه
 

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 فراخوان جهت جذب اعضاء هيئت علمي مورد نياز :عنوان برنامه  
   :نوع برنامه 

 منطقه اي× ملي                                                          
            ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت                   

 :  اهداف برنامه 
 تكميل كادر اعضاء هيئت علمي دانشگاه :اهداف كلي 

 جذب نيرو بر اساس نيازهاي كنوني و برنامه هاي آينده دانشگاه: شاخص هاي برنامه

 يئت علمي مورد نيازنظر سنجي از دانشكده ها در مورد اعضاي ه :وضعيت فعلي برنامه
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 معاونت آموزشي دانشگاه

 ارتقاء كيفيت آموزش كارآموزي و كارورزي و ارزيابي آن :عنوان برنامه 
 :    نوع برنامه 

 منطقه اي×                                 ملي                          
           منطقه اي پايلوت                      ملي پايلوت                  

 :اهداف برنامه
ارتقاء عملكرد دانشجويان در فيلد و پتانسيل هاي عملكردي آنها در كارهاي  :اهداف كلي 

 علمي
دقيق جهت ارزيابي يادگيري كارهاي عملي دانشـجويان در          نظارت و كنترل   :شاخص هاي برنامه  
 پايان تحصيالت

 . شدن مي باشددر حال تكميل  :وضعيت فعلي برنامه
 

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 ثبت نام اينترنتي :عنوان برنامه 
    :نوع برنامه

 منطقه اي×                                 ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :  اهداف برنامه 
  تسهيل در ثبت نام دانشجويان :هداف كلي ا

  در فرايند هاي اجرايي دانشگاهITاستفاده از سيستم : شاخص هاي برنامه

دانشجويان در شروع نيمسال اول سال تحصيلي % 100ثبت نام اينترنتي از  :وضعيت فعلي برنامه
87/86 

 

 



 
 

 
 معاونت آموزشي دانشگاه

  هيئت علميتشكيل مركز امور :عنوان برنامه 
  :نوع برنامه 

 منطقه اي× ملي                                                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه
 تجميع امور مختلف مربوط به هيئت علمي دانشگاه :اهداف كلي 

سازماندهي واحدهاي مختلفي كه به نوعي امور مربوط به هيئت علمي را انجام              :رنامهشاخص هاي ب  
 .دهند

 . وجود ندارد:وضعيت فعلي برنامه
 

 
 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 يكسان سازي پوشش بيمارستاني براي فراگيران:  عنوان برنامه
    :نوع برنامه 

 منطقه اي                  ×                                 ملي        
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه
 ايجاد پوشش متعارف در محيط هاي درماني :اهداف كلي 

ارائه پوشش مناسب جهت رعايت معيارهاي مذهبي و درماني و با عالمت خاص              :شاخص هاي برنامه  
 ي هر گروه دانشجوييبرا

 .پوشش وضعيت مطلوب از نظر مذهبي و درماني ندارد :وضعيت فعلي برنامه
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 معاونت آموزشي دانشگاه

 استقرار سيستم ويدئو كنفرانس در دانشگاه :عنوان برنامه 
 :   نوع برنامه 

 يمنطقه ا×                                 ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :  اهداف برنامه 
امكان برقراري ارتباط بين بخشهاي مختلف دانشگاه و نيز بين دانشگاه و مراكز  :اهداف كلي 

 ديگر درساير شهرها
  سيستم ويدئو كنفرانسخريد و استقرار وسايل الزم جهت راه اندازي :شاخص هاي برنامه

 .سيستم ويدئو كنفرانس در دانشگاه وجود ندارد: وضعيت فعلي برنامه
 

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه
 توسعه كلينيك هاي ويژه دانشگاه :عنوان برنامه 

 :    نوع برنامه 
 منطقه اي×                                 ملي                          

                     ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت          
 : اهداف برنامه

 حضور بيشتر اعضاءهيئت علمي باليني دانشگاه در كلينيك هاي ويژه :اهداف كلي 
  بررسي رضايتمندي بيماران– توسعه كلينيك :شاخص هاي برنامه

ز اعضاء هيئت علمي در كلينيك هاي ويژه در حال حاضر تعداد كثيري ا :وضعيت فعلي برنامه
 خدمت مي كنند
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 معاونت آموزشي دانشگاه

 گسترش دوره هاي آموزش مداوم :عنوان برنامه 
                              :نوع برنامه 

 ملي                          منطقه اي×                             
                                 ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :  اهداف برنامه 
برگزاري آموزش مداوم جهت رشته هاي پرستاري و مامايي و اپتومتري  :اهداف كلي 

 براساس سياستهاي وزارت متبوع
 

جهت رشته هاي پرسـتاري و      تشكيل واحد مربوط به برگزاري آموزش مداوم         :شاخص هاي برنامه  
 نياز سنجي جهت تعيين كارگاهها و كنفرانس هاي الزم و برنامـه هـاي               –مامايي و اپتومتري    

  آموزش مداوم

 در حال اجرا :وضعيت فعلي برنامه
 

 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه

 تغيير در نحوه پرداخت شاخصهاي تعيين حق محروميت از مطب ودخالت ميزان:  عنوان برنامه
 حضور كمي وكيفي اعضاي هيئت علمي

     :نوع برنامه 
 منطقه اي×                                 ملي                          

                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت
 :اهداف برنامه

 ص هاتسريع در پرداخت و كيفي كردن شاخ :اهداف كلي 
از حق محروميت از مطـب  در حكـم اسـتخدامي و پرداخـت     % 50وارد كردن  :شاخص هاي برنامه 

 مابقي بر اساس قرار داد



در حال حاضر ميزان حضور اعضاي هيئت علمي در محل كار در پرداختها يك  :وضعيت فعلي برنامه
 مالك جدي نيست

 معاونت آموزشي دانشگاه
 تحقيقاتي گروههاي آموزشي بخصوص تحصيالت –تجهيز آموزشي تامين و  :عنوان برنامه 

 تكميلي
                    :نوع برنامه 

 منطقه اي×                         ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :  اهداف برنامه 
 دستياران و دانشجويان تحصيالت –امكان استفاده بيشتر اعضاء هيئت علمي  : كلي اهداف

 تكميلي از خدمات الكترونيك و دسترسي به ابزارهاي تحقيقاتي و آموزش الزم
افزايش تعداد كامپيوتر هر گروه براساس تعداد هيئـت علمـي و رزيـدنت يـا                 :شاخص هاي برنامه  

ه ابزارهاي تحقيقاتي بر اساس پژوهشها و پايان نامه هاي در           كارشناسي ارشد و تجهيز گروهها ب     
 دست اقدام

 تحقيقاتي-تجهيز بودن نسبي گروهها به تجهيزات آموزشي :وضعيت فعلي برنامه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 معاونت آموزشي دانشگاه

  تسهيل ثبت اطالعات مربوط به اعضاي هيئت علمي :عنوان برنامه 
                            :    نوع برنامه 

 منطقه اي×                          ملي                          
                               ملي پايلوت                    منطقه اي پايلوت

 :اهداف برنامه
د اطالعات و به تعيين وضعيت موجود و برنامه ريزي جهت رفع نواقص در تاخير و ورو :اهداف كلي 

 روز نمودن اطالعات
 :اهداف اختصاصي 

  تهيه گزارش اطالعات موجود اعضاي محترم هيئت علمي در بانك اطالعات-1
 اطالع رساني به اعضاء محترم هيئت علمي ، رفع نواقص و تاييد نهايي به روز بودن اطالعات-2
  حداكثر تا پايان خردادماه تهيه برنامه زمانبندي براي ورود اطالعات وارد نشده فعلي-3
 تهيه برنامه زمانبندي جهت ورود اطالعات در حداقل زمان ممكن پس از تحويل به بانك -4

 اطالعات
  تهيه گزارش ماهانه عملكرد بانك اطالعات و تهيه برنامه بر اساس نواقص موجود-5
اخير و رفع نواقص  تهيه ليست تاخير در ارتقاء پايه ساالنه اعضاء محترم هيئت علمي كه ت-6

 موجود در اسرع وقت
  تهيه برنامه زمانبندي و اقدام جهت ارتقاء پايه پرسنل طرحي و پيام آور با همانگي كارگزيني-7
اعضاي هيئت علمي باليني و ....  تشكيل جلسه با اعضاي دخيل در تائيد عملكرد آموزشي و-8

 تهيه فليپ چارت فرايند

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 گاهمعاونت آموزشي دانش
برگزاري جشنواره آموزشي شهيد مطهري همراه با تقدير از اساتيد بازنشسته و  :عنوان برنامه 
 اساتيد نمونه

                     :نوع برنامه
 منطقه اي× ملي                                                  ×  

         نطقه اي پايلوت                      ملي پايلوت                    م
 :اهداف برنامه 

 : اهداف كلي 
  شناسايي فرايندهاي مطلوب دانشگاهي-1
  ارتقاء فرايندهاي جاري آموزشي در دانشگاهها-2
  تجهيزات در دستگاهها و لوازم كمك آموزشي- ابداع اصالح فرايندها-3
 ني از آنها توجه به فرايندهاي آموزشي در حال اجراء در دانشگاه و قدردا-4
 شناسايي و طراحي فرايندهاي جديد آموزشي و معرفي آن به عنوان الگو در سطح -5

 دانشگاهها
  ايجاد فضاي مناسب جهت حضور مناسب اساتيد در عرصه توليد علم و دانش-6
  ايجاد فضاي رقابت سالم در عرصه توليد علم در سطح كشور-7 

  دانشگاه ايجاد فرصت هاي جديد شغلي براي اساتيد-8
 ايجاد بازار فرايندهاي آموزشي جهت جذب سرمايه و هدايت سرمايه گذاري در راستاي -9

 توليد علم
  ايجاد بازار ارائه و تبادل خدمات آموزشي-10

 .براي نخستين بار توسط معاونت آموزشي وزارت متبوع اجرا خواهد شد: وضعيت فعلي برنامه

 
 ش مداومدفتر آموز -معاونت آموزشي دانشگاه

  برنامه هاي كليه دوره هاي مدون داخلي ،كودكان وعفوني :عنوان برنامه 
  برنامه مدون :نوع برنامه 

 ارائه اطالعات جديددر زمينه مباحث داخلي ، كودكان وعفوني  :اهداف برنامه
  ارتقاي اطالعات علمي پزشكان عمومي :اهداف كلي

 
 صدور مجوز :وضعيت فعلي برنامه



 
 

 اونت آموزشي دانشگاه مع
صدور كارت الكترونيكي جهت اعضاء هيئت علمي و نصب كارت خوان در بخشهاي :عنوان برنامه 

 مختلف دانشگاه
     :نوع برنامه 

 منطقه اي× ملي                              ×                    
          اي پايلوت                      ملي پايلوت                    منطقه

 :اهداف برنامه
 به منظور رفاه اعضاء هيئت علمي و تسريع در امر حضور و غياب  :اهداف كلي 

 ساماندهي بهتر حضور و غياب اعضاي -كنترل ورود و خروج اعضاء هيئت علمي :اهداف اختصاصي 
  هيئت علمي دانشگاه

 .ار دارددر مرحله مقدماتي و كارشناسي قر :وضعيت فعلي برنامه
 
 

 معاونت آموزشي دانشگاه
 تامين وسايل كمك آموزشي براي گروههاي آموزشي دانشگاه :عنوان برنامه 

 ملي/   منطقه اي  × :  نوع برنامه 
تسهيل و دسترسي آسان اعضاء هيئت علمي و دانشجويان به منابع آموزشي و  :اهداف برنامه 

 وسايل كمك آموزشي 
 هطح آموزش دانشگاارتقاء س :اهداف كلي 

  تجهيز كليه كالسهاي درسي به وسايل كمك آموزشي :شاخص هاي برنامه

 برنامه% 95پيشرفت  :وضعيت فعلي برنامه
 

 

 
 
 
 
 



 
 دفتر آموزش مداوم -معاونت آموزشي دانشگاه

 برگزاري كنفرانس هاي علمي ،سمينار و كنگره  ويژه مشمولين :عنوان برنامه 
     اول برنامه هاي آموزش مداومنوع  :نوع برنامه 

 
آخرين تجربيات و تازه هاي علمي در موضوعات :آشنايي شركت كنندگان با   :اهداف برنامه

     مختلف
    ارايه مسائل علمي تخصصي و فوق تخصصي:اهداف كلي 

 )case presentation(برگزاري دوره بصورت ارايه كيس  :شاخص هاي برنامه

  ارجاع به كميته تخصيص امتياز :هوضعيت فعلي برنام

 
 دفتر آموزش مداوم -معاونت آموزشي دانشگاه

 )كليه مشمولين (انجام نياز سنجي از مشمولين برنامه هاي آموزش مداوم  :عنوان برنامه 
   نياز سنجي:نوع برنامه 

 :  اهداف برنامه
   الك هاي علميدريافت و جمع آوري و اولويت بندي اطالعات براساس معيار و م -
 تعيين وضعيت موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي  -
 تعيين نظرات مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي -
 تعيين مشكالت و موانع موجود در آموزش مداوم جامعه پزشكي  -
                                       شناسائي نياز در برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي  -
 معرفي روشهاي موثرتر در اجراي برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي   -
   تعيين اثرات برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشكي -
تهيه و تدوين و اجراي طرحهاي تحقيقاتي جهت شناسائي نيازهاي آموزشي مشمولين و  -

 معرفي اثرات
  داومبررسي نياز برنامه هاي آموزش م :اهداف كلي 

شيوه هاي نوين آموزشي و راهكارهاي ارزشـيابي دانـش ، نگـرش و عملكـرد                 :شاخص هاي برنامه  
مشمولين آموزش مداوم و اعضاء هيات علمي و گردآوري اطالعات جديد در خصوص برنامه هاي 

 آموزش مداوم از كتب داخلي و خارجي
 انجام نياز سنجي :وضعيت فعلي برنامه



 دفتر آموزش مداوم -اهمعاونت آموزشي دانشگ

   مشمولين قانونارتقاي سطح دانش و مهارتهاي شغلي  :عنوان برنامه 
 برگزاري  انواع برنامه هاي آموزش مداوم در قالب كنگره ،سمينار ،كنفرانس علمي :نوع برنامه 

 ،كارگاه ، مدون و خودآموزي
 :  اهداف برنامه

 اجراي مصوبات شوراي عالي آموزش مداوم وور اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كش -
 .افزايش سطح آگاهيهاي علمي ، دانش فني و مهارتهاي حرفه اي مشموالن قانون  -
به هنگام كردن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه  -

 .مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه
 درماني كشور و جلب –پزشكي با سياستها ، جهت گيريها و اولويت هاي بهداشتي آشنا كردن جامعه  -

 .مشاركت آنها
آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد هاي كارآمدو مطلوب .تقويت و تحكيم آموخته هاي درست قبلي  -

 .خدمات پزشكي و حرفه هاي وابسته 
نظور ارتقاء سطح دانش مشمولين قانون تهيه و توليد مواد و مطالب آموزشي به صور مختلف به م -

 آموزش مداوم 
بررسي و ارائه راه حل هاي مطلوب و كارشناسي شده جهت درخواست هاي برگزاري كليه برنامه ها از  -

 طرف مراكز آموزشي مجاز و تطابق با ضوابط اجرائي آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور
 رانان برنامه هاي آموزش مداوم صدور مجوز و تخصيص امتياز به مشمولين و سخن -
بررسي و اظهارنظر بر -   اجراي ارزشيابي برنامه هاي آموزش مداوم قبل و بعد از برگزاري برنامه ها  -

 نحوه اجراي برنامه ها به دو صورت نهائي و آشكار
ت تهيه و تدوين روش مناسب بمنظور تاثير برنامه هاي آموزش مداوم بر ارتقاء سطح ارائه خدما -

 بهداشتي و كاهش هزينه هاي درماني 
روزآمد كردن بانك اطالعاتي بمنظور نگهداري و ارائه اطالعات و آمار صحيح و دقيق برنامه هاي  -

  مداوم ، سخنرانان ، مشمولين قانون و شركت كنندگان - -آموزش 
 ومهماهنگي با شوراهاي هماهنگي و برنامه ريزي آموزش مداوم و دبيران آموزش مدا -

 درماني كشور و دستيابي به استانـداردهاي –بهينه سازي خدمات بهداشتي  :اهداف كلي 
 كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه هاي وابستـه منطبق با نيازهاي جامعـه

 بكارگيري شيوه هاي نوين  نياز سنجي ،آموزش و ارزشيابي فارغ التحصيالن : شاخص هاي برنامه
 برنامه ريزي و صدور مجوز :وضعيت فعلي برنامه

 
 


