
 دانشگاه علوم پزشكي زنجانآموزش مداوم جامعه پزشكي برنامه راهبردي مركز 
 

 :گروه تدوين برنامه استراتژيك مركز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي زنجانگردآوري
 

 مركز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي زنجان اسامي اعضاء كميته بازنگري برنامه استراتژيك
 معاونت آموزشي دانشگاه      دكتر مهدي قائمي               -١
 دبير آموزش مداوم دانشگاه   دكتر محمدر رضا زراعتي     -٢
 دكتر اكرم ميرزاپور                 كارشناس ارشد آموزش مداوم دانشگاه-٣

 كارشناس آموزش مداوم دانشگاه                          الناز محمدي -4
 

 مقدمه:
 

در مورد فرآيند آگاهانه تصميم گيري مستلزم وجود برنامه ريزي است؛برنامه ريزي بهبود عملكرد يك سازمان 
 واحد كاري اهداف و فعاليتهاي آينده يك فرد؛گروه؛

از اساسي ترين وظائف مديران و كاركنان است كه مانند پلي زمان حال را به آينده يا سازمان است.برنامه ريزي 
پلي مي متصل مي كند.به عبارات ديگر برنامه ريزي ميان جايي كه هستيم و جايي كه مي خواهيم به آنجا برويم 

دنبال آن هستند كه .از آنجاييكه همه سازمانها به شكل نمي گيرد پديد آوردتا آنچه را در غير آن حالت  سازد
خود صرف كنندپويايي محيط و وجود تالطم در منابع محدود خود را براي رفع نيازهاي متنوع و رو به افزايش 

 ؛عدم اطمينان از تغييرات محيطي بر ضرورت انكار ناپذير برنامه ريزي مي افزايد.آن 

 
 
 

 دكتر محمدرضا زراعتي                                                                                                                             

 جان دبير آموزش مداوم جامعه پزشكي دانشگاه علوم پزشكي زن                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :چشم انداز
 

گروه علوم پزشكي به عنوان يكي از برترين و افزايش اطالعات علمي فارغ التحصيالن بروز رساني دانش فني 
 دانشگاههاي كشور

 
 

 ماموريت:
 

دانشگاه علوم پزشكي زنجان در چار چوب سياستهاي ابالغي وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي رسالت 
خود مي داند كه جهت ارتقاء سالمت جامعه و تامين انتظارات جامعه در برخورداري از خدمات بهداشتي درماني 

عه دانش آموختگان پزشكي با متناسب با پيشرفتهاي علمي روز با توانمند سازي مركز آموزش مداوم جام
ر حيطه فعاليتهاي حرفه اي داستفاده از فني آوريهاي نوين ؛حفظ ارزشهاي انساني ؛ رضايت دانش آموختگان  را 

 فراهم آورد.در همين راستا مركز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي زنجان شعار

Reorientation of medical education and medical practice for health for all 
 را به عنوان شعار خود انتخاب كرده است.

 

 محورهاي فعاليت اين مركز:
 
 در سطح منطقه )درون و برون دانشگاه(تعيين نيازهاي آموزشي مشمولين آموزش مداوم -١
 
 وضعيت موجود استانتبيين نيازهاي مبرم استان و بررسي -٢
 
 سازمان دهي آموزش مداوم با استفاده از تجربيات كشوري و بين المللي -٣
 
 توانمند سازي آموزش حضوري و غير حضوري-٤
 
 طراحي آموزش مداوم جهت ارتقاء مهارتهاي باليني-٥
 
 همكاري و همياري با سازمان نظام پزشكي -٦
 
 گان است.هدف ما ارتقاء سالمت جامعه با به روز نمودن دانش دانش آموخت-٧

 
 
 



 

 وضعيت موجود:
 

ئت علمي؛يك نفر همكار شامل يك نفر پزشك فوق تخصص هي دفتر توسعه آموزش مداومهمكاران حاضر در 
 ئت علمي و دو همكار كارشناس آموزش مداوم است.پزشك عمومي هي

 

 تعداد همكاران در واحد نوع استخدام آخرين مدرك تحصيلي
 نفر ١ پيماني پزشك هيئت علمي فوق تخصص

 پزشك عمومي 
 كارشناس ارشد واحد

 نفر١ پيماني

 نفر1 قراردادي واحدكارشناسان حاضر در 
 

 
 

 جامعه پزشكيتحليل  وضع موجود مركز آموزش مداوم 

 )تحليل مسائل و مشكالت راهبردي(

 

 نقاط قوت:
 سامانه يكپارچه آموزش مداوم جهت برنامه هاي حضوري گروههاي هدفوجود -١
 سايت مستقل مركز جهت برنامه هاي حضوري و غير حضوري مركزوجود -٢
 
 جهت اجراي برنامه هاي حضوري وجود مكان و فضاي فيزيكي مناسب -٣
 
 وصدور گواهي(فرآيندهاي آموزش مداوم )اعم از ثبت نام مشمولين الكترونيكي بودن -٤
 
 تجهيزات مناسب آموزشي-٥
 

 :نقاط ضعف
 
 مجازيكمبود برنامه هاي آموزش -١
 
 كمبود نيروي انساني-٢

 
 



 

 فرصتها:
 

 همكاري مناسب با سازمانهايي چون سازمان نظام پزشكي
 

 تهديدها:
 

 كمبود نيروي انساني و كارشناسان
 عدم وجود حسابدر مستقل

 
 

 تبيين ارزشها:

 
 افزايش حضور مشموالن در برنامه هاي آموزش مداوم-١
 
 ساماندهي تشكيالت آموزش مداوم-٢
 
 ارتقاء كيفيت برنامه هاي آموزش مداوم-٣
 
 

 :جامعه پزشكياهداف استراتژيك مركز آموزش مداوم 
 
 توسعه برنامه هاي آموزش مداوم-١
 
 توانمند سازي نيروي انساني كارآمد-٢
 
 آموزش كارشناسان-٣
 
 اجراي دوره هاي كوتاه آموزش مداوم-٤
 
 سنجيانجام نياز سنجي و اولويت بندي بر اساس نياز -٥
 
 بخشي آموزش مداوم جامعه پزشكياعتبار -٦
 



 تدريسي در برنامه هاي آموزش مداوبرنامه ريزي جهت استفاده از روشهاي نوين -٧
 
 

شوراي تعداد جلسات تشكيل شده 

 مداوم عالي آموزش

تعداد جلسات تشكيل شده كميته 

 تخصيص امتيازبرنامه هاي حضوري

 تعداد سال
سالي يك بار با حضور رياست 

 محترم دانشگاه برگزار مي شود . 
79 11 
79 11 
71 11 
74 7 
79 9 
71 1 

 
 
 
 

تعداد برنامه 

غير هاي 

 حضوري

تعداد 

برنامه هاي 

مدون در 

 سال

تعداد كنگره و 

همايشهاي 

 برگزار شده 

تعدادكنفرانسهاي 

يكروزه برگزار 

 شده 

تعداد 

كنفرانس 

ادواري 

 برگزار شده

تعداد 

كارگاه 

برگزار 

 شده 

سمينار تعداد 

هاي برگزار 

 شده 

تعداد برنامه 

ويدئو هاي 

كنفرانس 

 برگزار شده 
- 79 - 91 - 19 9 - 
- 79 - 99 - 99 8 - 
- 71 1 99 - 12 4 - 
- 74 - 14 - 41 1 - 

 
 

تعداد گواهي نامه 

هاي صادر شده 

 در سال

تعداد گواهي نامه هاي پنج 

 ساله هاي صادر شده

تعداد گواهي نامه هاي صادر 

جهت  ٦شده كميته ماده 

 مشمولين در سال
79 98 11 
79 127 9 
71 999 12 

 
 



 عملياتي مركز آموزش مداوم جامعه پزشكيبرنامه 
 

 هدف برنامه عنوان برنامه رديف 

م در مركز آموزش مجوز برنامه هاي آموزش مداوتنظيم  ١
 پزشكي دانشگاهمداوم جامعه 

مركز جهت پوشش بيشتر افزايش برنامه هاي 
 مشموالن

پيگيري تائيد و صدور مجوزهاي درخواست شده از وزارت  ٢
 متبوع

برنامه ريزي جهت اجراي برنامه هايي كه مجوز آن 
 صادر شده است

 شركت در برنامه ها به همراه كارشناسان اطالع رساني به تمامي مشموالن ٣

 جهت اجراي دقيق برنامهبرنامه ريزي  برنامه ها در طول سال تقويم زمانيتنظيم  ٤

افزايش توان علمي مشموالن و كسب دانش جديد  اجراي برنامه ها مطابق با تقويم تنظيم شده ٥
 مرتبط

 نياز سنجي و برنامه ريزي كالن برگزاري جلسات شوراي آموزش مداوم در طول سال ٦

 نياز سنجي دانشگاهي مداوم با حضور گروههاي مختلفبرگزاري كميته آموزش  ٧

 تعيين سطح امتياز هر برنامه آموزشي تخصيص امتيازات جهت برنامه هاي حضوريكميته  ٨

 تصميم در مورد مشموالن با كمبود امتياز براي مشموالن با كمبود امتياز ٦جلسات كميته ماده  ٩

 تعيين امتياز هر برنامه آموزشي غير حضوريجلسه تخصيص امتيازات جهت برنامه هاي  ١١

 جهت بهره مندي از امتيازات صدور گواهي جهت سخنرانان و مشموالن ١١

 

 

 

 

 

 

 



 جراي برنامه هاي غير حضوري آموزش مداوم:ا
 

/د در ٥١١/٨٦٣تخصيص امتياز برنامه هاي آموزش مداوم كه طي بخشنامه شماره آيين نامه ٢٨با توجه به ماده 

توسط معاون محترم آموزشي به دانشگاههاي سراسر كشور ابالغ گرديد؛مركز آموزش مداوم  ٧/٤/٩٤مورخه 

 جامعه پزشكي دانشگاه در رابطه با برنامه هاي غيرحضوري به اين شرح است:

 دريافت پيشنهاد أخذ مجوز برنامه غير حضوري از طرف نويسنده برنامه.-١

 زاتطرح برنامه غير حضوري در كميته امتيا-٢

 ثبت شدن برنامه در سامانه يكپارچه توسط كارشناس مرتبط-٣

 برنامه غير حضوري به اداره كل آموزش مداوم أخذ مجوز  ارسال  درخواست-٤

 اداره كل آموزش مداومبررسي و تائيد برنامه توسط كارشناس -٥

 اطالع به نويسنده توسط مركز آموزش مداوم دانشگاه مبني بر صدور مجوز-٦

 اطالع رساني به گروههاي هدف توسط كارشناس مركز-٧

 مراجعه مشمولين به سامانه و انجام ثبت نام-٨

 مشمولين جهت دريافت برنامه وارد لينك زير مي شوند-٩


