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 رسالت 

مرکززز ومززودا مززداوم دانشززکده علززوم پزشززکی سززاوه  ززیا دارد  ززا اد سررززم اززرا   وورد  ب ززتر  م اسزز  

در رشززته  ززا  پرسززتار   و پکراپزشززکی  در اهززا ار عززا  دانززش  عملکززرد و  وموختگززا دانشبززرا   مززامی 

 .نگرا مشمولکن که در نهارا م جر به بهبود و ار عاء سطح سیما خانواده می شود اعالکا نمارد

 

 چشم انداز 

 و ریروکا  ا نمارد می ا ی شیدمووموثر و نورن   اوهکش بر اساسشی دموو   ا برنامه ا ارا با اوممد داموو

 راکب ار دوخ ا یو م اعی مامی  .د د شرازاا  چشمگکر هوحن به تاموس  رگرد باه زمعار  در را دخو تثربخشیخدماا

   مزما .دشو نک ضم باشدیم   ا  زر ه کا شو اامعه مایزس حطس ء عارا هک اومدم داموو اکفکبهبود ک  ا درب  ک اوخ

 ممعا  ا دنمو  ک اخوا یز  .درزب  ک اخو رازبک کیزپزش مرزمحت اامعه  م د ضارار رشاازا به را دخو ا گکراار ا ی

 ساد بمطلو   ااردستاندا به  ناو علمی سطحو رااته ء عاار اامعه در پزشکی علوم   ه  ا وگر  موختگاو نشدا  الوا

 باشک ده رفاکراملی به خوبی   وسعه  مانهاود  حعکمدر را دخو سه   ر ک  بدرن  ا ک داپکد

 

  هاارزش

 اقدام به اردشها  ان انی و اسیمی  -1

 عدالا ااتماعی  -2

 رضارا م د  استفاده ک  دگا  اد خدمات  -3

 مشارکا بکن بخشی و دانش وموختگا   -4
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 پاسخگوئی  -5

  عهد و خدمات کمی و ککفی  -6

 نظارت م اس  برککفکا برنامه  ا  -7

 اد ان وور   ا  نورن ومودشی  نووور  و استفاده اداستفاده -8

 

 کلی و اختصاصی اهداف

 محور. نکادمحور و  عاضا مداوم  ا  ومودا وگ ترا ب ط (1

  کی.پزش علوم گروه مختلف سطوح در و  ب د  اولورا و مداوم ومودا مشمولکن ومودشی نکاد ا   عککن (2

 مداوم. ومودا مشمولکن کلکه برا  م اس  رسانی اسیع سررم اد مداوم ومودا امکا  نمود  ارا   (3

 مداوم. ومودا  ا  برنامه ککفی و کمی ار عاء اها مراکز سارر با  مکار  را  مکار  (4

 شراازا و سخ را  اها استادرار  و  دانشکار  استاد   ا  وانم د با ر به علمی  کأت اعضا  بکارگکر  (5

  ومودشی.  ا  برنامه ککفی سطح

 ا ون اسیعات و برودسانی یبار علم اازارش اها  دف گروه برا  مت وع ومودشی  ا  برنامه برگزار  (6

 دانشگاه. پوشش  حا اد حوده خارج به مشموال  اد عزرما الوگکر  اها

 ومودشی.  ا  برنامه برگزار  در خصوص علمی  کأت اعضا  و  شورم  رغک  (7

 دام د ومودا مداوم برا  اامعه پزشکی و پکراپزشکی به م ظور ار عاء سک ت     اارصا عککن و ارائه  (8

 سیما و درما  بهک ه بکمارا  اد سررم ومودا با بکارگکر  دانش ادرد و برود.

 ار عا  ککفکا ساد و کار ا  ومودشی و گ ترا دام ه اعالکا  ا  ومودشی. (9

 به کلکه مخاسبا  پزشکی و پکراپزشکی. یومودشگ ترا دام ه اعالکا  ا    (11
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 گروه هدف تحت پوشش: 

ماموررا دانشکده علوم پزشکی ساوه در ومودا مداوم براساس رشته  ا   حصکلی دانشکده می باشد که اسامی ارن 

 رشته  ا در ذرل ومده اسا:

 پرستار  (1

 ا اق عمل (2

  وشبر  (3

 ماماری (4

  ا  پزشکیاوررا (5

 بهداشا عمومی (6

 ارم ی کاربهداشا حراه ا  و (7

 بهداشا محکط (8

 ا اور  اسیعات سیما (9

 ومودا اکزمر سارر  مکار  با نک ا دارر دانشکده ارن در که  حصکلی  ا  رشته سارر مداوم ومودا برنامه  مچ کن

 .شود می انجام کشور مداوم
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 حیطه موضوعات تحت پوشش: 

 درر می باشد:حکطه  ا   ساوه برومودا مداوم اامعه پزشکی دانشکده علوم پزشکی واحد  مرکز اصلی 

 اخیق پزشکی و پکراپزشکی 

 ارم ی ارائه د  دگا  و گکرندگا  خدما 

 میحظات ار  گی در روابط مکا  ارائه د  دگا  و گکرندگا  خدما 

 ا  ار باسی و ومودشیمهارت  

  مراقبتها  مدرررا شده بکمارا 

 ادگکر  مبت ی بر عملکرد بالک یر ءار عا 

  راتار حراه ا 

 

 نوع فعالیت آموزش مداوم:

 : ا  حضور برنامه  -

 ک فرانس  ا  علمی با ع اورن و برنامه مشخص 

 )مارش )ک گره  

 ک فرانس 

 کارگاه 

 

 

 



 

6 
 

 (Strengthنقاط قوت )

 انگکزه م اس  خدمتی در کارک ا  مرکز ومودا مداوم اامعه پزشکی  -1

واود امکانات و  جهکزات ومودشی اها ارائه برنامه  ا  ومودشی در مرکز ومودا مداوم اامعه پزشکی و  -2

 دانشگاه 

  واه م ئولکن دانشگاه به شکوه  ا  اازارش رضارتم د  دانش وموختگا   -3

 حمارا م ئولکن ومودشی دانشگاه اد برنامه  ا  ومودا مداوم  -4

 ارائه برنامه  ا  ومودشی مراکز ومودا مداوم بر اساس نکاد گرو ا  مختلف علوم پزشکی  -5

 مداوم  وموداارائه خدمات مشاور ا  رارگا  به مشمولکن  وسط کارش اسا  مرکز  -6

 به ش اساری نکاد  ا  ومودشی دانش وموختگا   مارل م ئولکن دانشگاه  -7

 رونکک در مراکز ومودا مداوم واود پارگاه عرضه اسیعات الکترونککی الکت -8

 ارجاد درر ساخا  ا  امودا مجاد   -9

 صدور گوا ی نامه  ا  مشمولکن شرکا  ا  شرکا ک  ده در برنامه  ا  مرکز ومودا مداوم  -11

 

 (Weaknessنقاط ضعف )

  کمبود نکرو  ان انی 

  محدودرا  کات علمی 

  برنامه  اعدم امکا  اردرابی رادگکر  دانش وموختگا  پس اد شرکا در 

  ضابطه م د نبود  بوداه مرکز ومودا مداوم 
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 (Opportunities)فرصت ها 

  مداوم اامعه پزشکی با سارر دانشگاه  ا امکا   بادل  جربکات در مراکز ومودا 

  رضارا مشمولکن اامعه پزشکی اد اارا  ومودا مداوم 

  واود دانش وموختگا  اوا  و با انگکزه و عیقم د به ومودا 

 اد  جارب علمی اسا کد اده اراک و امکا  استف مجاورت با  هرا  و شهر ا  ق  و قزورن و 

 (Threats) دهایتهد

  کمبود بوداه 

  سادما   ا  خصوصیمداخله 

  گروه پزشکی اد مرکز غکر م طعی انتظارات 

  رشته  ا  پزشکی داروساد  و دندانپزشکی دانشجو در عدم  ربکا 
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 اهداف استراتژیک 

G1 وسعه کمی و ککفی برنامه  ا  ومودا مداوم  

 G2  گروه پرستار  و بهداشاار عا سطح  وانم د  دانش وموختگا 

 

 اهداف اختصاصی

G1 توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزشی 

 

G1O1  یومودشنکاد س جی و  عککن الورا  ا  اارا  برنامه  ا  

G1O2 وسعه اسیع رسانی به مشمولکن  

G1O3 ار عا ککفکا خدمات راا ی به مشمولکن 

 

G2 ارتقا سطح توانمندی دانش آموختگان گروه پرستاری و بهداشت 

G2O1 ار عا ککفکا  دررس مدرسکن دوره  ا  ومودشی اد سررم دعوت اد مدرسکن مطرح 

G2O2)ار عا درر ساخا  ا  ومودا مجاد  )وبک ار 

G2O3  استفاده اد روشها  نورن  دررس 
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 برنامه عملیاتی 

G1 توسعه کمی و کیفی برنامه های آموزشی 

:G1O1  اولویت بندی اجرای برنامه های مرکز بر اساس نیاز سنجی 

A1 اارا  برنامه نکادس جی اد کلکه واحد ا  درر مجموعه دانشگاه و گروه  ا  ومودشی 

A2 اارا برنامه نظر س جی در پارا   ررک اد برنامه  ا و استفاده اد نتارج نظر س جی 

 

G1O2 توسعه اطالع رسانی به مشمولین 

A1 سک ت  پکامک و اسیع رسانی  ساداعال 

A2 اسیع رسانی به مشمولکن اد سررم پر ال دانشکده 

 

G1O3 ارتقا کیفیت خدمات رفاهی به مشمولین 

A1امکانات راا ی م اس  اها شرکا ک  دگا   نک أم 

 

G2ارتقا سطح توانمندی دانش آموختگان گروه پرستاری و بهداشت 

G2O1 ارتقا کیفیت تدریس مدرسین دوره های آموزشی از طریق دعوت از مدرسین مطرح 

A1 درخواسا اد گروه  ا  ومودشی اها معرای اسا کد ب ام و کار ومد 

A2 شورم اسا کد اعال و کار ومد در برنامه  ا  ومودا مداوم  
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G2O2)ارتقا زیر ساخت های آموزش مجازی )وبینار 

A1  پشتکبانی اد برنامه  ا  مجاد 

A2 اازارش په ا  باند ار ترنا و ارجاد سارر درر ساخا  ا 

A3    جهکز درر ساختها  امودا مجاد  

 

G2O3  استفاده از روشهای نوین تدریس 

A1 برگزار  کارگاه روا  ا  نورن  دررس برا  مدرسکن 

A2  برگزار  کارگاه شکوه اردرابی و اردشکابی دوره ومودشی اها مدرسکن 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


