برنامه راهبردی واحد آموزش مداوم

چشم انداز )(VISION
واحد آموزش مداوم پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم در نظر دارد به باالترین کیفیت و بیشترین رضایتمندی مشمولین در خدمات آموزش
مداوم دست یابد .این واحد با هدف ارتقاء و حفظ اطالعات و بروز نمودن دانش آنها تالش می کند ارائه خدمات بیشتر به جامعه را ممکن سازد .حیطه
موضوعات آموزش مداوم بر مبنای دستورالعمل ها و مجوز های کشوری و همچنین نیاز های دانش آموختگان به تفکیک رشته تحصیلی آنها است ،لذا این
واحد وظایف خود را براساس اصول پاسخگویی ،شفافیت و رفتار حرفه ای انجام خواهد داد
رسالت و ماموريت)(MISSION
واحد آموزش مداوم پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم تالش دارد تا از طریق فراهم آوردن بستری مناسب برای تمامی دانش آموختگان در
رشته های مختلف پزشکی و پیراپزشکی ،در جهت ارتقای دانش ،عملکرد و نگرش مشمولین که در نهایت منجر به بهبود و ارتقاء سطح سالمت جامعه می شود
فعالیت نماید

ارزش ها)(VALUES
.1
.2
.3
.4

الزام به ارزشهای انسانی و اسالمی
پاسخگوئی
جلب رضایت مندی استفاده کنندگان از خدمات
مسئولیت پذیری

اهداف )(GOALS
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12

اجرای برنامه های آموزش مداوم
ارسال برنامه های ضبط شده به متخصصین مربوطه برنامه جهت ارزیابی کیفیت محتوای آموزشی
طراحی محتوای آموزشی بصورت آموزش آنالین و نرم افزاری
توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزش مداوم
افزایش آگاهی نسبت به تازه های علمی و تخصصی در رشته غدد درون ریز
تقویت انگیزه های مادی و معنوی دبیران برنامه های اعضا هیئت علمی جهت افزایش همکاری و ارتقاء کیفیت برنامه های آموزشی
تولید دوره های آموزشی متناسب با نیاز مشمولین مخاطب به منظور کسب امتیازات الزم برای تمدید مجوز فعالیت
جذب سرمایه و حامی مالی در جهت بستر سازی برای ارتقای کیفیت فرایندهای آموزشی
ارتقای کیفیت کارهای آموزشی و گسترش دامنه فعالیت های آموزشی برای کلیه مخاطبان پزشکی و پیراپزشکی
نیازسنجی و و برنامه ریزی و اجرای برنامههای آموزش مداوم جهت ارتقای سطح دانش و نگرش و مهارتهای شغلی بر اساس نیازهای جامعه
افزایش مهارت شرکت کنندگان با استفاده از پانلهای پرسش و پاسخ و بحث گروهی در برنامه ها
استفاده از روشهای مشارکتی در تدریس کارگاهها آموزشی
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گروه های هدف
 فوق تخصص غدد ،متخصص داخلی  ،پزشکان عمومی ،متخصص کودکان ،متخصص تغذیه ،متخصص فیزیولوژی ورزشی ،متخصصروانشناسی و روانپزشکی ،دکترای ژنتیک انسانی  ،دکترای باکتری شناسی ،دکترای ویروس شناسی ،دکترای بیوشیمی ودکترای پزشکی
ملکولی
نوع فعاليت آموزش مداوم:

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در راستای اهداف تدوین شده برنامه ها را به صورت وبینار،
کنفرانس های علمی یکروزه ،سمینار ،جلسات علمی ماهیانه ،کارگاه های عملی( با توجه به نتایج نیاز سنجی های به عمل آمده)  ،کنگره یا همایش
های کشوری و بین المللی و برنامه های غیرحضوری و مطابق با اولویت های اعالم شده از سوی فراگیران برگزار مینماید.
این واحد در راستای ارائه خدمات خود با همکاری با سایر نهادها مثل انجمن های علمی :دیابت ،پیشگیری از چاقی ،غدد ،گابریک ،و دانشکده
پرستاری ،سازمان تأمین اجتماعی ،و شرکتهای دارویی خصوصی جهت مشمولین برنامههایی را برگزار مینماید.
نتايج مورد انتظار از آموزش مداوم:

پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مصمم است با اجرای برنامه های آموزش مداوم بتواند به ارتقای
آگاهی علمی،توانمند سازی و افزایش مهارت های حرفه ای ورعایت اخالق پزشکی مشمولین قانون آموزش مداوم دست یافته تا در نهایت در
راستای ارتقای سطح سالمت جامعه گامی برداشته شود.

تعیین نقاط قوت و ضعف – فرصت و تهدید (SWOT) :
نقاط قوت)(STRENGHT

-S1وجود فضای فیزیکی و امکانات و تجهیزات مناسب برای آموزش مداوم
-S2وجود لوازم مجهز جهت آموزش مجازی
 -S3نیروهای متعهد و با تجربه
-S4همکاری اساتید هیئت علمی
 -S5وجود اساتید هیئت علمی توانمند ،فرهیخته و با تجربه
 -S6وجود دبیران علمی توانمند در گروه های آموزشی
 -S7کمیته آموزش مداوم

-S8تنوع و کثرت برنامه های آموزش مداوم
نقاط ضعف )(WEAKNESS

-W1کمبود انگیزه مشمولین جهت شرکت در برنامه های آموزش مداوم
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 -W2کمبود انگیزه اساتید برای تهیه محتوای علمی دوره های مجازی
-W3فقدان وجود مشوق الزم برای تشویق اساتید برای تهیه محتوای علمی دوره های مجازی
-W4عدم دسترسی به پلتفرم اطالع رسانی جامع جهت جذب مخاطبین (در برنامه هایی که در سامانه آموزش مداوم ثبت نمی شوند)
-W5عدم دسترسی سامانه مستقل جهت برگزاری وبینارها و کارگاهها و سخنرانی های علمی
 -W6نداشن درگاه اینترنتی مستقل جهت دریافت وجوه واریزی کارگاهها ( در حال حاضر از درگاه اینترنتی شرکت دانش بنیان استفاده می
شود)

-W7نارسایی خطوط اینترنتی در برنامه های آنالین
فرصت و تهدید(SWOT) :
تهدیدها)(THRACTS

فرصت ها)(OPPORTUNITY

شرکت هایی که سرمایه بیشتری دارند شرکت های خارجی هستند ولی به
مشارکت و همکاری بخش خصوصی شرکتهای دارویی در برنامه
خاطر وضیعت موجود داروی انها نمی تواند وارد کشور شود در برنامه های
های آموزش مداوم
شرکت نمیکنند
برگزاری کارگاه های آموزشی برای دانشجویان و اساتید هیئت باید کارگاهها به صورت حضوری و با کار عملی باشد در شرایط کنونی (ویروس
کرونا) امکان ندارد
علمی
برگزاری برنامه های آموزش مداوم با امتیاز باز آموزی جهت
توانمند سازی اعضای هیئت علمی پژوهشی و پژوهشگران

مبلغ پایین حق ثبت نام در برنامه های آموزش مداوم مصوب وزارت بهداشت

عدم تخصیص امتیاز باز آموزی به برنامه های توانمند سازی اعضای هیئت
وجود دانش آموختگان جوان و با انگیزه و عالقمند به شرکت در علمی پژوهشی و پژوهشگران (عناوین کارگاههای پژوهشی) با توجه به ماهیت
پژوهشکده و انجام امور تحقیقاتی ،این مرکز پتانسیل باالئی جهت برگزاری
برنامه های آموزش مداوم
همچین دوره هایی دارد که با توجه به محدودیتهای مذکور قابل اجرا نمیباشد.
عالقه حضور شرکت کنندگان در برنامه های آنالین

بعلت تخصیص یافتن امتیازات بسیار اندک در برنامه ها شرکت نمیکنند
به دلیل محدودیت ثبت نام  151نفر بیشتر نمی توانند شرکت کنند
فقدان وجود مشوق الزم برای تشویق اساتید برای تهیه محتوای علمی دوره
های مجازی
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اهداف عملیاتی کوتاه مدت و بلند مدت:

اهداف کوتاه مدت عملیاتی
هدف

عنوان
پیگیری و تایید صدور مجوزهای در خواست شده از دانشگاه و
وزارت بهداشت

برنامه ریزی جهت اجرای برنامه هایی که مجوز آنها صادر شده

اطالع رسانی به تمامی مشمولین

شرکت در برنامه ها

تنظیم تقویم زمانی برنامه ها در طول سال

برنامه ریزی جهت اجرای دقیق برنامه

اجرای برنامه ها مطابق با تقویم تنظیم شده

افزایش توان علمی مشموالن کسب دانش جدید مرتبط.

برگزاری جلسات کمیته آموزش مداوم در طول سال

نیاز سنجی و برنامه ریزی و جهت هماهنگی بیشتر

صدور گواهی جهت سخنرانان و مشموالن

جهت بهرهمندی از امتیازات

ارتقاء بکارگیری سخنرانان ترجیحاٌ با رتبه هئیت علمی

بروز شدا اطالعات مشمولین

کسب درآمد و تهیه پلتفرم توسط اسپانسرهای برنامه

برگزاری بهتر برنامه

در اختیار قرار دادن 31درصد از درآمد برنامه به دبیر علمی

افزایش رضایت مندی

بروز رسانی وبسایت واحد آموزش مداوم

ارتقاء واحد آموزش مداوم

انجام هماهنگیهای الزم جهت برگزاری دوره ها اعم از هماهنگی
با دبیر ،مکان اجرا ،واحد پشتیبانی فنی ،پذیرایی

برگزاری بهتر برنامه

اهداف بلند مدت عملیاتی:
 -1بهبود کیفیت و فرایندهای اجرایی
 -2تهیه و تولید برنامه های غیر حضوری (مجازی)
 -3افزایش تعداد برنامه های آموزشی
 -4افزایش رضایتمندی مشمولین

اجرای برنامه های آنالين ( وبینار) واحد آموزش مداوم:
-5
-6
-7
-8

دریافت پیشنهاد و اخذ مجوز برنامه آنالین( وبینار) از طرف دبیر علمی برنامه
لزوم تکمیل فرم برگزاری واحد آموزش مداوم
ثبت شدن برنامه در سامانه یکپارچه آموزش مداوم توسط کارشناس مرتبط
ارسال درخواست اخذ مجوز برنامه از دانشگاه به اداره کل آموزش مداوم
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 -9بررسی و تایید برنامه توسط کارشناس اداره کل آموزش مداوم
 -11اطالع به دبیر علمی برنامه توسط واحد آموزش مداوم پژوهشکده مبنی بر صدور مجوز
 -11اطالع رسانی به گروههای هدف توسط کارشناس آموزش مداوم
 -12مراجعه مشمولین به سامانه و انجام ثبت نام
 -13مشمولین جهت دریافت برنامه وارد لینک شرکت در برنامه میشوند
 -14صدور گواهی مشمولین پس از قبولی در آزمون
دست اندرکاران و ذينفعان


واحد آموزش مداوم پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم



معاونت پژوهشی پژوهشکده علوم غدد درون ریز و متابولیسم



اعضای هیئت علمی



روسای مراکز تحقیقاتی
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