
  دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر

  1391عملكرد دفترآموزش مداوم  جامعه علوم پزشكي در سال  

  

 :برنامه هاي انجام شده  آمار

 19 مدون −

 16   كارگاه −

 14كنفرانس   −

  2سمينار  −

 2 حضوري غير برنامه  −

 جلسه  --- 6------- آمارصورتجلسات كميته تخصيص امتياز  برنامه هاي آموزشي :     −

   برنامه 53مجوزهاي صادر شده  :          −

 صدور گواهي برنامه هاي برگزار شده براي تمامي افراد مشمول قانون آموزش مداوم −

 ............  فيزيوتراپي و بينايي سنجي مطب، داروخانه و آزمايشگاه ، مراكز طب كار  و ترك اعتياد و:  صدورگواهي نهايي جهت تمديد و صدور پروانه −

 منظور تكميل امتياز  )  جهت تمديد و صدور پروانه مطب، داروخانه و آزمايشگاه و .........صدور فرم تعهد  ( اعطاي فرصت شش ماهه به  −

  نرم افزار آموزش مداوم SMS  خريد −

  تدوين برنامه هاي مجازي كه در اين دانشگاه قدمهاي آغازين خود را برداشته است. −

  بررسي قرار گرفته است.ژه گروه هاي مختلف كه در حال حاضر مورد    توليد محتواي آموزشي وي −

  ژه اعضاي هيئت علمي و اعالم فراخوان در خصوص تهيه برنامه هاي مجازي برگزاري جلسات توجيهي وي −

  لودرد چركي گ :آموزشي ويژه پزشكان عمومي CDتهيه اولين  −

  معاونت دانشگاه در خصوص راه اندازي برنامه هاي آموزش از راه دور  برگزاري جلسه در دفتر −

  بوسيله سامانه اموزش مداوم كشوريز دو مقاله غير حضوري گرفتن مجو −

  

  :فعاليتهاي كميته پژوهش

  در حال حاضر اين كار گروه طرح هاي ذيل را در دست اجرا دارد. 

  91-90بررسي نيازهاي آموزشي پزشكان عمومي استان بوشهردر سال  −

  بررسي نيازهاي آموزشي پرستاران  −

  1391استان بوشهردر سال 115اههاي  بررسي نيازهاي آموزشي پرسنل پايگ −

  توانبخشي  بررسي نيازهاي آموزشي  در −

  لزوم باز اموزي اين عنوان و بررسي نياز اموزشي دياليز صفاقي در كودكان  با توجه با راه اندازي بخش دياليز صفاقي در كودكان بيمارستان جديد −

  مورد زايمان فيزيولوژيكبررسي نياز اموزشي ماماهاي استان با كمك معاونت درمان در  −

  بررسي نياز هاي اموزشي دندان پزشكان استان با كمك دكتر مستغني رييس دانشكده دندان پزشكي −

  ارائه دو مقاله وشركت در همايش كرمان و مازندران −

 

 


