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قطب علمی آمًسش پشضکی جامعٍ وگز
( مبتىی بز بستٍ تحًل ي وًآيری آمًسضی)

در چُار سال آیىذٌ
96-0411

1

2

َذف کلی :
ارتقا کمی ي کیفی آمًسضی بز اساس بزوامٍ تحًل ي وًآيری آمًسضی تًسط قطب علمی آمًسضی جامعٍ وگز

بزوامٍ َا :
 .0تًاومىذ ساسی کاريرسان پشضکی در سمیىٍ طب سزپایی بزای ویل بٍ اَذاف پشضکی پاسخگً
 .2پذیزش دستیار پشضک خاوًادٌ
 .3تزيیج مًلفٍ َای اجتماعی سالمت در سطح داوطگاٌ
 .4تذيیه ايلًیتُای پژيَطی با ريیکزد ویاسَای آمًسضی مىطقٍ بزاساس بار بیماریُا ي ریسک فاکتًرَا
 .5تعامل با داوطگاَُای کالن مىطقٍ در مًضًع یادگیزی مبتىی بز جامعٍ
 .6ارتقا کمی ي کیفی بزوامٍ َای آمًسضی قطب بز اساس بزوامٍ تحًل ي وًآيری
 .7تًسعٍ پژيَص در آمًسش
 .8حفظ مزجعیت علمی قطب
 .9ایجاد ارتباط با مزاکش بیه المللی
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بزوامٍ عملیاتی چُار ساالوٍ قطب علمی آمًسش پشضکی جامعٍ وگز
َذف کلی  :ارتقا کمی ي کیفی آمًسضی بز اساس بزوامٍ تحًل ي وًآيری آمًسضی تًسط قطب علمی آمًسضی جامعٍ
وگز
َذف کلی

بزوامٍ َا

فعالیت َا

ارتقا کمی ي

تًاومىذ ساسی

پیگیشی اهکبًسبصی حضَس سصیذًتْبی سضتِ داخلی،پَست،سٍاًپضضکی،اعفبل،صًبى

کیفی آمًسضی

کاريرسان پشضکی در

ٍ ..دس قغت ثب تؼبهل ثب تحػیالت تکویلی ٍ داًطکذُ پضضکی

سمیىٍ طب سزپایی

 -سفغ چبلطْبی هَخَد اخشای عت سشپبیی ثب ثبصدیذ ،سغذ ثشًبهِ دس حبل

بز اساس
بزوامٍ تحًل
ي وًآيری
آمًسضی

اخشا،پبیص ٍ ًظش سٌدی
ًیل ثِ اّذاف پضضکی

 -اداهِ فؼبل ًگِ داضتي کلیٌیک ّب  ،هؼبًٍت ّب ٍ دسهبًگبُ ّب ٍ هشاکض ساُ اًذاصی

پبسخگَ

ضذُ تَسظ قغت دس خْت آهَصش ضبهل  00هدوَػِ ثِ ػٌَاى فشغت ثشای

تًسط قطب

یبدگیشی
 استفبدُ اص ظشفیت ّبی هَخَد دس داخل ٍ خبسج اص داًطگبُ هثل حضَس دسسبصهبى ثْضیستی ٍ صیش هدوَػِ ّبی آى
 خزة ّیبت ػلوی ٍ ًیشٍی کبسضٌبس آهَصش پضضکی هَسد ًیبص ثٌبم قغت هطبسکت قغت دس پبیص ادٍاسی اص گشٍُ ّب ی آهَصضی دس سفغ ًَاقع ٍ ثشسسیػولکشد غحیح آًْب دس حَصُ عت سشپبیی
 تؼبهل ثب گشٍُ ّبی ثبلیٌی دسثبصًگشی کَسیکَلَهْبی عت سشپبیی ( تذٍیي ضذُتَسظ گشٍّْب )
 هکبتجِ ٍاػالم فشاخَاى ٍ دػَت اص دیگش اسبتیذ ػالقوٌذ ثِ هطبسکت دس ٍیضیتػػش ثب کبسٍسصاى
 تَاًوٌذ سبصی داًطدَیبى ثب ًیبص سٌدی آهَصضی اصآًْب دس حیغِ هْبستْبی هَسدًیبصعت سشپبیی (تؼبهل ثب هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ )
 تَاًوٌذ سبصی اسبتیذ ثب ثشگضاسی کبسگبّْبی آضٌبیی ثب سٍش ّبی ًَیي عتسشپبیی(تؼبهل ثب هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ )
پذیزش دستیار پشضک

 -تؼبهل ثب ٍاحذ تحػیالت تکویلی

خاوًادٌ

 ایدبد فضبی فیضیکی خْت پزیشش دستیبس تْیِ تدْیضات اخشای کَسیکَلَم پضضکی خبًَادُ هختع دستیبس پضضک خبًَادُ اسائِ ضذُ اصسَی ٍصاست هتجَع

تزيیج مًلفٍ َای

 تذٍیي ثشًبهِ ػولیبتی4

اجتماعی سالمت در

 -تقسین کبس ثشای گشٍّْبی ثبلیٌی ٍ داًطکذُ ّب

سطح داوطگاٌ

 تَلیذ ثستِ ّبی آهَصضی اص سَی قغت ٍ اػالم ثِ گشٍّْب ٍ داًطکذُ ّب تؼبهل ثب داًطگبّْبی کالى هٌغقِ آهبیطی  0ثشای تشٍیح هَلفِ ّب هذیشیت ٍ پیگیشی اخشای ثشًبهِ ػولیبتی تَسظ گشٍّْبی آهَصضی ثب حوبیتهؼبًٍت آهَصضی
 عشاحی ثستِ پیطٌْبدی قغت دسخْت اخشای دٍسُ ّبی آهَصضی هشتجظ ثب ػَاهلاختوبػی هَثش ثش سالهت ثشای اسبتیذ ٍ داًطدَیبى ٍدس خَاست اص هشکض هغبلؼبت
ٍتَسؼِ
 -پیگیشی اخشای ضیَُ ًبهِ فشاخَاى ٍ اسصیبثی پشٍپَصالْبی پژٍّطی هشتجظ ثب ثبس

تذيیه ايلًیتُای

ثیوبسیْب ٍ سیسک فبکتَسّب کِ قجال تَسظ قغت تذٍیي ضذُ است

پژيَطی با ريیکزد

 -دس خَاست قغت اص گشٍّْب ی آهَصضی ٍداًطکذُ ّب خْت ضٌبسبیی ًیبصّبی

ویاسَای آمًسضی
مىطقٍ بزاساس بار
بیماریُا ي ریسک
فاکتًرَا

آهَصضی هشتجظ ثب ثبس ثیوبسیْب ٍ سیسک فبکتَسّب
 تذٍیي چک لیست ضٌبسبیی ًیبصّبی آهَصضی هشتجظ ثب ثبس ثیوبسیْب ٍ سیسکفبکتَسّب تَسظ ّش یک اص گشٍّْبی آهَصضی /داًطکذُ
 استخشاج چک لیست هشثَعِ( تؼبهل قغت ثب هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ)اػالم چک لیست ًْبیی ثِ گشٍّْبی آهَصضی ٍ داًطکذُ ّب ٍ هسئَلیي ریػالح تذٍیي اٍلَیت ّبی پژٍّطی ثب سٍیکشد ًیبصّبی آهَصضی داًطگبُ ثش اسبسثبسثیوبسیْب ٍ سیسک فبکتَسّب
 تؼبهل ثب داًطگبّْبی کالى هٌغقِ دسخْت تذٍیي اٍلَیت ّبی پژٍّطی ثبسٍیکشد ًیبصّبی آهَصضی کالى هٌغقِ ثب اخشای خلسبت ٍیذئَکٌفشاًس ٍ هکبتجبت

تعامل با داوطگاَُای

-تشٍیح پضضکی هجتٌی ثش خبهؼِ دس خلسبت ٍیذئَ کٌفشاًس

کالن مىطقٍ آمایطی 3

 -اسائِ تدبسة قغت ثِ داًطگبّْبی کالى هٌغقِ

در مًضًع یادگیزی

ّ-وکبسی ثب داًطگبّْبی کالى هٌغقِ دس ایدبد ٍ تقَیت ثشًبهِ ّبی یبدکیشی دس

مبتىی بز جامعٍ

خبهؼِ ثِ ضکل هطبٍسُ
 تْیِ هٌبثغ آهَصضی هتٌبست ثب یبدگیشی دس خبهؼِ ٍ گزاضتي دس اختیبسداًطگبّْبیکالى هٌغقِ

ارتقا کمی ي کیفی

 -خلت حوبیت هسئَلیي اص قغت

بزوامٍ َای آمًسضی

-پیگیشی دس خَاست تخػیع اػتجبس هبلی ثِ قغت هدضا اصاػتجبسات داًطکذُ

قطب بز اساس بزوامٍ

 -فؼبلسبصی کویتِ ّبی قغت(دس تؼبهل ثب هذیشاى گشٍّْبی آهَصضی،اسبتیذٍ

تحًل ي وًآيری

هؼبًٍت آهَصضی)
 ضٌبسبیی هشاکض هتٌبست ثبپضضکی خبهؼِ ًگش ثِ ػٌَاى هکبًْبی آهَصضی خذیذػالٍُ ثش  00هشکض فؼبل ضذُ
 خزة ًیشٍ هتٌبست ثب پضضکی خبهؼِ ًگش(ثب هَافقت هؼبًٍت آهَصضی) تَلیذ ثستِ ّبی آهَصضی ٍاستخشاج هٌبثغ هتٌبست تَسؼِ ّworkshopبی آهَصضی(تؼبهل ثب هذیشاى گشٍّْبی آهَصضی ٍ هشکضهغبلؼبت ٍ تَسؼِ )
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 حسبس سبصی اسبتیذ ثِ تَلیذ ٍ اخشای ثشًبهِ ّبی آهَصش خبهؼِ ًگشهٌَط ثشّوکبسی هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ
-اهکبى سبصی home visit

دس غَست هَافقت هسئَلیي هبفَق داًطگبُ

حسبس سبصی فشاگیشاى تحػیالت تکویلی ثِ یبدگیشی دس خبهؼِ(تؼبهل ثبتحػیالت تکویلی ٍ هذیشاى گشٍُ ّب)
تًسعٍ پژيَص در

هطبسکت ثب کویتِ پژٍّص دس آهَصش ثب ّذف استقب پژٍّص ّبی هجتٌی ثش آهَصش

آمًسش

دس سغح داًطگبُ ٍ سیبست گضاسی ّذفوٌذ دس ایي خػَظ
اًدبم پژٍّص ّبی هجتٌی ثش ثشًبهِ ّبی آهَصضی

حفظ مزجعیت علمی

دسیبفت حوبیت اص هسئَلیي ػبلی هقبم دس سغح داًطگبُ

قطب

حوبیت ػولی هسئَلیي ػبلی هقبم داًطگبُ اص ثغت ثػَست تبهیي هبلی  ،اًسبًی ٍ
اداسی
هطبسکت پزیشی اص قغت دس ثشًبهِ ّبی آهَصضی خذهبتی ٍ هذیشیتی دس سغح
داًطگبُ تَسظ هسئَلیي ػبلی هقبم داًطگبُ ( سیبست  ،هؼبًٍیي ٍ هذیشاى )
تؼبهل ثب داًطگبّْبی کالى هٌغقِ آهبیطی 0
تؼبهل ثب ضَسای ػبلی قغت ّبی ػلوی دس سغح ٍصاست
اسائِ ثستِ ّبی پیطٌْبدی قغت ثِ ٍصاست هتجَع دس ساستبی آهَصش هجتٌی ثش خبهؼِ ٍ
ّن ساستب ثب اّذاف ثستِ تحَل ٍ ًَآٍسی آهَصش پضضکی

ایجاد ارتباط با مزاکش

حوبیت داًطگبُ اص قغت دس خْت اهکبًسبصی استجبط قغت ثب هشاکض ثیي الوللی

بیه المللی
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