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هاي هاي مؤثرتر آموزشي در سرلوحه تالشهاي آموزش مداوم و به كارگيري شيوهارتقاي بيش از پيش برنامه  
هاي تاكنون رويكرد جديدي در ارائه آموزش 1394از اواخر سال . اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي قراردارد

  .استاين زمينه تحرك جدي در دو محور اصلي صورت گرفتهدر . گيري استمداوم در ايران در حال شكل
 .در محور نخست نظام اعتباربخشي آموزش مداوم مورد تصويب شوراي عالي آموزش مداوم قرارگرفت  

ها برمبناي اين مصوبه مقررشد مراكز مجري آموزش مداوم از يك سو اختيارات بيشتري در تصويب و اجراي برنامه
تصويب . نمايندسوي ديگر ملزم به خود ارزيابي گرديده و خود را براي ارزشيابي بيروني آمادهبرخوردار شوند و از 
اين مصوبه معيارهاي . بود 1394از اقدامات مهم ديگر شورا در بهار ها و مراكز آموزش مداوم استانداردهاي برنامه

 مالك   كارنامه مراكز مجري،  ربخشي،با اجراي نظام اعتبا. الزم را براي اجراي طرح اعتباربخشي فراهم نمود
همزمان با حركت . ها خواهدشدگيري در مورد صالحيت اين مراكز و نيز وسعت اختيارات و فعاليت بعدي آنتصميم

براي ايجاد رقابت بندي مراكز آموزش مداوم فراهم شده و فضاي مناسب سازي طرح، زمينه براي رتبهبه سمت پياده
  .ها بهبود يابدرود با اتخاذ اين تدابير كيفيت برنامهانتظارمي. شودايجاد مي هاسازنده در بين آن

 نامهبراساس آيين. هاي اثربخش مورد توجه قرارگرفتدر محور دوم ترغيب مراكز به سمت اجراي آموزش  
نحوه تخصيص امتياز كه در نشست سي و چهارمين جلسه شوراي عالي آموزش مداوم به تصويب رسيد، به آن دسته 

هاي مدون و شود نظير كارگاه، آموزشهاي كوچك اجراميهاي آموزش مداوم كه در قالب آموزش در گروهاز برنامه
ها در ها در ارائه اين نوع آموزشنسبت عملكرد آن هاي مستمرباليني توجه ويژه شده و مراكز آموزش مداوم بهآموزش

  .بندي اعتبار بيشتري كسب خواهندنمودطرح رتبه
مركز آموزش مداوم در سراسر كشور مشغول فعاليت و ارائه برنامه به مشمولين  354تعداد  1393در سال   

برنامه در  11359ارائه . باشدرميدرصدي نسبت به سال پيش از آن برخوردا 94/9اند كه از رشد آموزش مداوم بوده
درصدي نسبت به سال پيش از آن برخورداربوده، محصول تالش مجدانه اين مراكز  77/10كه از رشد  1393طي سال 

  .است كه جاي تقدير و سپاس دارد بوده
ار صرفاً مربوط اين آم. استكارنامه فعاليت مراكز آموزش مداوم سراسر كشور به تفكيك ارائه شده  در اين مجموعه،

  .استطور كامل تحقق يافته و برنامه با حضور مشمولين اجرا شدههايي است كه به به فعاليت
جامعه پزشكي در سراسر كشور اينجانب مراتب تشكر و قدرداني خود را از مديران محترم آموزش مداوم   

دانم از كليه كارشناسان محترم ابراز نموده و الزم ميهاي آموزش مداوم شائبه در اجراي برنامههاي بيبابت همكاري
صبحي خانم ربابه شمعطور ويژه جناب آقاي فرشيد منجمي و سركار اداره كل در پيشبرد اهداف آموزش مداوم و به

                .آوري اطالعات و تهيه مجموعه حاضر تشكر و قدرداني نمايمبابت جمع
  علي بيداريدكتر                                              

 مديركل آموزش مداوم جامعه پزشكي


























































