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 مقدمه
اي مطمئن براي بهبود کیفیت عملكرد افراد استت   آموزش وسیله

ناپتذير از زنتدگي بشتر محستو       آموزش به عنوان جزء جتدايي (. 0)

شود و نقت  مهمتي در ارتقتاي کمتي و کیفتي زنتدگي فتردي و         مي

اجتماعي افراد دارد؛ چرا کته پیشترفت فتردي و ستازماني در گتروي      

هاي ستري  و وستی  در    پیشرفت. کار بستن دان  است يادگیري و به

-تتا اراهته دهنتدگان ختدمات بهداشتتي     کند  علوم پزشكي ايجا  مي

التحصیل  پس از فارغ( آموختگان جامعه پزشكي تمامي دان )درماني 

شدن از سطح علمي و مهارت مناسب برخوردار باشتند و ايتن مو ت     

بیانگر فلسفه وجودي آموزش مداوم جامعه پزشتكي استت و بعبتارت    

هاي پزشكان طبابت مبتني بر شواهد است و در  ديگر، يكي از رسالت

روز رساني اطالعات علمتي   ريت بهاين راه، آموزش مداوم پزشكي مامو

 .جامعه پزشكي را به عهده دارد

هتاي آموزشتي گفتته     آموزش مداوم پزشكي به مجموعه فعالیتت 

شود که يک عضو جامعه پزشكي به منظور حفظ، توستعه و ارتقتاء    مي

اي و ارتبتاطي ختود در زمینته اراهته      دان ، مهارت و عملكترد حرفته  

آموزش مداوم به منظتور اراهته   (. 7)گیرد  خدمت به بیماران  بكار مي

دان  در حال گسترش، فنون جديد و جهت دهي نتوين بتراي تمتام    

 (.7)اراهه دهندگان خدمات سالمت حیاتي است

شناسايي نقاط قوت و  عف، شناخت عوامل پیشرفت و توسعه و 

براي ( بازآموزي)هاي آموزش مداوم  شناسايي و رف  مشكالت برنامه

ستطح علمتي و    يهاي آمتوزش متداوم، ارتقتا    مهکیفیت برنا يارتقا

مهارت مشموالن، ايجاد ر ايتمندي در مشموالن آموزش متداوم و  

بته منظتور   . هاي علوم پزشكي کشور  تروري استت   دانشگاه يارتقا

ريزي و مديريت مداوم مساهل  تحقق موارد مذکور، احتیاح به برنامه

فت که تغییرات توان گ بنابراين بطور خالصه مي. آموزش مداوم است

هاي آمتوزش متداوم جامعته پزشتكي بته منظتور         روري در برنامه

 .بايست انجام گیرد ها مي افزاي  کیفیت اين برنامه

مديريت کیفیت رويكردي است که به ر ايت گیرندگان خدمت ارزش 

گذاشته و بر مبناي مشارکت تمامي اعضاي ستازمان در بهبتود فراينتدها،    

ريزي  براي برنامه. فرهنگ محیط کار استوار است تولیدات، اراهه خدمات و

هاي آموزش مداوم، عالوه بر استفاده از نظرات کارشناسان مربوطته،   برنامه

هاي مشموالن آموزش مداوم نیز بهره گرفت و بعبارت  بايست از ديدگاه مي

ديگر، يكي از وظايف اداره کل آموزش مداوم جامعته پزشتكي حمايتت از    

هتاي   ت زيتر در خصتور برنامته   سؤاالاوم است؛ لذا مشموالن آموزش مد

هاي مطترح   توان ديدگاه آموزش مداوم جامعه پزشكي مطرح است که مي

هاي آموزش  ها و خط مشي برنامه را در سیاست سؤالشده در خصور هر 

 :مداوم لحاظ کرد

 امتیاز، غیرحضوري باشد؟ 01امتیاز، حضوري و  20چرا بايد  .0

يتتا  «حضتتوري»وانتتد کتتل امتیتتاز، ت متتي :ديددده ه نويسددنده  

ترکیبتتي از حضتتوري و غیرحضتتوري بتتا هتتر »يتتا  «غیرحضتوري »

تواند هر کدام را به دلخواه  باشد و مشمول مي «درصدي از امتیاز

 .خود انتخا  کند

 هاي حضوري و غیرحضوري کم است؟ چرا امتیاز دوره .7

 هاي حضوري امتیاز براي دوره 01تا  0توان  مي :ديده ه نويسنده  

 .و غیرحضوري درنظر گرفت

 سال کسب کرد؟ 0امتیاز طي  070چرا بايد  .7

 .کند سال کفايت مي 0امتیاز طي  01کسب  :ديده ه نويسنده  

 پول بپردازد؟( حضوري و غیرحضوري)چرا مشمول بايد براي دوره  .4

با توجه به اينكه وظیفه اداره کل آموزش مداوم  :ديده ه نويسنده  

آموختگان جامعه پزشتكي   جامعه پزشكي، آموزش مداوم تمامي دان 

تواند بدون دريافت پول از  هاي آموزش مداوم مي است؛ بنابراين برنامه

هتاي آمتوزش    در  من دريافت پول براي برنامته . مشمول انجام گیرد

زش مداوم ايجاد کترده استت کته    مداوم، اين ظن را در مشموالن آمو

 . هاي آموزش مداوم بیشتر براي اخذ پول است تا آموزش مداوم برنامه

 هاي آموزش مداوم چه مو وعاتي را بايد آموزش داد؟ در برنامه .0

بايد مو وعاتي را  مداوم آموزشهاي  برنامهدر  :ديده ه نويسنده  

 .ن شودارتقاء سطح علمي و مهارت مشموالآموزش داد که موجب 
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هاي مطرح شده توسط اداره کل آموزش مداوم  توجه به ديدگاه

هتاي آمتوزش    تواند در افزاي  اثربخشتي برنامته   جامعه پزشكي مي

منتدي مشتموالن، ترغیتب مشتموالن بتراي       مداوم، افزاي  ر ايت

سطح علمي و  يهاي آموزش مداوم به منظور ارتقا شرکت در برنامه

تنهتا بتراي اختذ امتیتاز بتازآموزي،       ها مهارت و نه شرکت در برنامه

جلوگیري از خستگي و فرسودگي روانتي مشتموالن، رغبتت بیشتتر     

درمتاني، رغبتت بیشتتر بتراي     -براي اراهه خدمات مطلو  بهداشتي

افتتتتاح مراکتتز درمتتاني و جلتتوگیري از مهتتاجرت پزشتتكان و ديگتتر 

 .باشد مؤثرآموختگان علوم پزشكي  دان 

ت ستؤاال فاهیم اختالق در آمتوزش نیتز    شايان ذکر است که از نظر م

کند کته   رعايت اخالق در آموزش تضمین مي. مذکور حاهز اهمیت هستند

 .درستي انجام شده است يادگیري به-فرايند ياددهي
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