
 اهداف و رسالت

 : بیان اهداف و رسالت مرکز

اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی جهرم متناسب با قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی با اهداف 

 .و رسالت ذیل فعالیتهاي خود را طراحی و برنامه ریزي نموده و الزم االجرا می داند

 حفظ و تقویت آموخته هاي پیشین  -

 حفظ و ارتقاء مهارت هاي کسب شده قبلی  -

 آشنایی با تازه هاي علمی و عملی حرفه اي گروههاي هدف  -

  درمانی –افزایش کارایی مدیریتی بالینی و به تبع آن افزایش کیفی خدمات بهداشتی  -

 مدیریتی  -افزایش کارایی مدیریتی خدمات بهداشتی با برگزاري دوره هاي متدولوژي آموزشی  -

 درمانی کشور و جلب -آشنا کردن جامعه پزشکی با سیاست ها، جهت گیري ها و اولویت هاي بهداشتی -

 مشارکت جامعه پزشکی 

برنامه ریزي و اجراي آموزش هاي حضوري و غیرحضوري و ترغیب مشمولین قانون به فعالیت هاي  -

 پژوهشی، تألیف، ترجمه و مقاله نویسی

ل دانش و مهارت هایی هستند که متخصصین فن به عنوان علوم پایه حیطه موضوعات آموزش مداوم شام

پزشکی، اصول طب بالینی و مراقبت هاي پیشگیري، شناسایی نموده و مورد بحث و آموزش قرار می 

 .گیرند

گروه هدف فعالیت هاي آموزش مداوم کلیه شاغالن حرفه هاي پزشکی و وابسته پزشکی بر مبناي متن 

  : قانون بوده که شامل

پزشک عمومی ، دندانپزشک ، دکتر داروساز، کلیه متخصصین علوم بالینی و دکتراي حرفه اي علوم 

آزمایشگاهی تشخیص طبی و دکتراي علوم بهداشتی و کلیه شاغالن حرف وابسته پزشکی ( نظیر پرستار 

 (.....، ماما ، فیزیوتراپ ، شنوایی سنج ، بینایی سنج و

واع فعالیت هاي سمینار ، کارگاه ,کنفرانس علمی ، برنامه هاي مدون،کنگره ، برنامه هاي این مرکز از ان

 .همایش ها و دوره هاي آموزشی کوتاه مدت حرفه اي تشکیل شده است

، فعالیتهاي خود آموزي و آموزشی و  ( (E-Learning و با ورود به عرصه آموزش هاي غیر حضوري

  . پژوهشی رانیز اجرا می نماید



طراحی و ارایه برخی از فعالیتها را با همکاري سایر سازمانها ، گروه ها، بخش ها و واحد هاي این مرکز، 

زیر مجموعه ( مانند: بیمارستانها ، مراکز بهداشتی ،درمانی ،آموزشی و پژوهشی ، معاونت ها ، دانشکده 

 هاي آموزشی آنها نظارتها ، سازمان نظام پزشکی و پرستاري و ... ) به انجام رسانده و لیکن بر فعالیت 

داشته و مسوولیت طراحی و کیفیت فعالیتها بعهده مرکز می باشد .همچنین با تعامل با اداره تحول و 

 . نوسازي دانشگاه در راستاي ارتقاء امر آموزش گام بر می داریم

تظار تایج مورد اندر نهایت امیدواریم که با اجراء برنامه ها و ارزیابی عملکرد خود از میزان دستیابی به ن

از طرق مختلف اعم از تشکیل جلسات منظم و مکرر کمیته هاي آموزش مداوم و به بحث و گفتگو گذاردن 

تحلیل نیازسنجی ها و ارزشیابی هاي بدست آمده از دیدگاه مشمولین ، متخصصین و  -حاصل تجزیه

، به اهداف مذکور ( حفظ ،  کارشناسان مربوطه و دخیل دادن آنها درطراحی و اجراء برنامه هاي آتی

توسعه و ارتقاء دانش و مهارت گروه هاي هدف ) دست پیدا کرده تا بتوانیم با تغییر در توانمندي و 

عملکرد گروه هاي هدف در بهبود سطح کیفی مراقبت ها و خدمات بهداشتی و سرانجام ، در ارتقاء سطح 

  سالمت عمومی جامعه سهیم باشیم .

 


