باسمه تعالی
واحد آموزش مداوم:
فعالیت های دفتر آموزش مداوم جامعه پزشكي پژوهشكده گوارش و کبد شامل آن دسته از فعالیت های
آموزشي است که جهت حفظ ،توسعه يا ارتقاء دانش ،مهارت ،عملكرد حرفه ای و ارتباطاتي که يك پزشك در
ارائه خدمت به بیماران جامعه يا حرفه خود به کار مي برد .محتوای آموزش مداوم دانش و مهارت هايي است که
متخصصین بعنوان علوم پايه پزشكي ،اصول طب بالیني و مراقبت های پیشگیری ،شناسايي و مورد پذيرش قرار
داده اند.
چشم انداز:
احراز کیفیت ممتاز و سرآمدی آموزش و ارتقای اعتبار علمي پژوهشكده و دانشگاه به منظور قرار گرفتن در
اولويت های نخست انتخاب اساتید متعهد و برجسته و دانشجويان نخبه و مستعد
ماموریت:
واحد آموزش پژوهشكده گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي با تأکید بر استانداردهای آموزشي
در جهت پاسخگوئي به نیازهای علمي و پژوهشي جامعه از طريق توسعه و بهبود فرآيند برنامه ريزی آموزشي
دانش آموختگان و اساتید با به کارگیری اصول مديريت کیفیت فراگیر و تكنولوژی نوين در راه رشد و توسعه
اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادی جامعه گام برمي دارد مسئولیت واحد آموزشي پژوهشكده پرورش نیروی انساني
متخصص و متعهدی است که با مهارت و عالقه و با تأکید به عدالت اجتماعي در جهت حفظ و ارتقاء سالمت
جامعه کوشا باشد .به طور اخص مي توان به موارد زير اشاره کرد


بهبود زيربنايي مولفه های کیفي آموزش با مديريت اثربخش از طريق فعالیتهای برنامه ريزی شده و ارزيابي
مستمر



بهبود کمي و کیفي امور اعضای هیات علمي و تعامل اثربخش با واحدهای مرتبط در جهت ارتقای کیفیت
آموزش و جلب رضايت اساتید و ساير دپارتمان های پژوهشكده



برنامه ريزی اثر بخش در راستای توانمندسازی اساتید و دانشجويان مشغول به کار در پژوهشكده



بازنگری مستمر برنامه های آموزشي در راستای بهبود برنامه ها بر اساس نیازهای جامعه
رسالت:
مرکز آموزش مداوم پژوهشكده گوارش و کبد متعهد است که از طريق فراهم سازی بستر آموزش برای تمامي
دانش آموختگان رشته های مختلف پزشكي و پیراپزشكي ،علوم پايه و بالین زمینه ارتقای دانش ،نگرش و
عملكرد ايشان و در نهايت بهبود پیامد بیماران و ارتقای سطح سالمت جامعه را فراهم آورد .وجود گروه های
آموزشي و پژوهشي متعدد در دانشگاه علوم پزشكي شهید بهشتي به عنوان يكي از قطب های علمي کشور
بستر مناسبي جهت فعالیت های مرکز آموزش مداوم فراهم مي سازد .اگرچه مخاطبان اصلي ما جامعه پزشكي
استان تهران است اما دامنه فعالیتهای اين مرکز کل کشور و حتي آنسوی مرزها را نیز در بر مي گیرد.
اهداف کیفی:
افزايش توانمندی های تخصصي و آموزشي اساتید ،اعضای هیات علمي و دانشجويان تحت آموزش پژوهشكده
افزايش رضايت اساتید ،اعضای هیات علمي و دانشجويان تحت آموزش پژوهشكده
گسترش تولیدات آموزشي متناسب با نیازهای پژوهشكده
توسعه روش های نوين آموزش
اجرای برنامه های آموزشي اختصاصي بخش گوارش برای دانشجويان ،دستیاران و فلوشیپ های گوارش
آموزش تكنیك های پیشرفته در خصوص بیماری های گوارشي
برگزاری سمینارها ،کنگره ها و کارگاه های آموزش مدون با هدف ارتقاء علمي فارغ التحصیالن داخلي و گوارش
ارتقاء آموزش عمومي از طريق ارتباط مستقیم و فراگیر با پزشكان خانواده

جذب فلوشیپ از خارج کشور
برگزاری برنامه های آموزشي مشترک با انجمن ها و مراکز تحقیقاتي داخل و بین المللي
جذب نخبگان و پژوهشگران برتر داخل و خارج از کشور

اهداف کلی و اختصاصی:






















تعیین و ارائه فرصتهای هدفمند آموزش مداوم برای جامعه پزشكي و پیراپزشكي به منظور ارتقاء
سیستم سالمت و درمان بهینه بیماران از طريق آموزش و پژوهش با بكارگیری دانش جديد و بروز
انجام پژوهش و نیاز سنجي جامعه پزشكي و پیراپزشكي و شناسايي نقاط ضعف آموزشي بر مبنای

فضای چندرسانه ای شامل نظرسنجي از طريق سايت ،پست الكترونیكي ،برنامه های کاربردی و...
طراحي و تولید برنامه های آموزشي در قالب محتوای چند رسانه ای شامل آموزش آنالين ،نرم افزارها و
برنامه های کاربردی تعاملي آموزشي
طراحي و راه اندازی فروشگاه آنالين محتوای چند رسانه ای به منظور ايجاد فرصت دسترسي يكسان
برای تمامي کاربران در سراسر کشور
شناسايي نقاط ضعف آموزش پزشكي در دوران پیش از دانش آموختگي از طريق انجام پژوهش های
مناسب در زمینه نگرش ،دانش و عملكرد ايشان پس از فراغت از تحصیل ،و بازخورد به معاونت آموزشي
برای اصالح کوريكولوم آموزشي تا پايان سال
ارتقای نگرش ،دانش و عملكرد مخاطبان و ايمني ارايه دهندگان و گیرندگان خدمت
تولید دوره های آموزشي متناسب با مخاطب به منظور اخذ امتیازات الزم برای تمديد مجوز فعالیت
جذب سرمايه و حامي مالي در جهت بستر سازی برای ارتقای کیفیت فرايندهای آموزشي
ايجاد استقالل مالي مرکز به منظور پیشبرد برنامه های تعیین شده
در اختیار قراردادن  % 02درآمد در اختیار دبیر آموزش مداوم
ارتقای کیفیت ساز و کارهای آموزشي و گسترش دامنه فعالیت های آموزشي
سايت مستقل( فیلم های آموزشي ،ارتباط با کتابخانه دانشگاه ،تبلیغات و برنامه های غیرحضوری ،اطالع
آن الين دبیران برنامه ها از ظرفیت سالن های مرکز،داوری مقاالت و برنامه ها ،ايجاد فضای مشترک
پرسش و پاسخ میان شرکت های مختلف تجهیزات پزشكي )
گسترش دامنه فعالیت های اموزشي به کلیه مخاطبان پزشكي و پیراپزشكي
بهره گیری از سازو کارهای مناسب در جهت ارتقای کیفیت و جذب مخاطبان بیشتر
تهیه چارت سازماني(تفكیك وظايف) و تامین نیروهای ماهر موردنیاز

واحد های زیر مجموعه آموزش در پژوهشکده گوارش و کبد:
واحد پژوهش در آموزش :واحد پژوهش در آموزش پژوهشكده با بهره گیری از نیروهای کارآمد و محققین
آموزش پزشكي ،در جهت توسعه طرح های پژوهش در آموزش و ارتقاء کیفیت آموزش پزشكي فعالیت میكند و
همچنین وظیفه تعیین اولويتهای پژوهشي در حوزه آموزشي خود و تدارک امكانات کافي جهت جستجوی
مقاالت و تهیه آرشیو ،تشويق اعضاء هیأت علمي برای تحقیقات آموزشي و تدارک برنامه های مربوط به ژورنال
کالب در زمینه های آموزشي را بر عهده دارد.
واحد ارزشیابی :ارزشیابي از جنبه های مهم فرآيند آموزشي محسوب میگردد و با هدف بهبود کیفیت و ارتقای
اثربخشي برنامه انجام مي شود .دفتر آموزش به کمك واحد پژوهش با بهره گیری از متخصصان در امر ارزشیابي
آموزشي ضمن معرفي شیوه ها و روش های مناسب برای ارزيابي دانشجو ،استاد ،برنامه در زمینه اعتباربخشي
فعالیت میكند.
شورای برنامه ریزی دفتر آموزش مداوم :جهت تهیه برنامه های آموزش مداوم شامل سمینار ،کنگره،
کنفرانس های علمي ،برنامه های مدون ،ماهیانه ،روزانه و دوره های کوتاه مدت حرفه ای کارگاه های آموزشي و
برنامه راهبردی به صورت پیش بیني برنامه ها در يك نوبت در سال تشكیل مي گردد.

گروه های هدف آموزش مداوم پژوهشکده گوارش و کبد:
 .1پزشكان عمومي

 .0متخصصین داخلي
 .3فوق تخصصین گوارش و کبد بالغین
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