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 -برنامه راهبردی آموزش مداوم انجمن نفرولوژی کودکان ایران 

 چشم انداز

 .ابدیحوزه دست  نیا نیمخاطب تیو حداکثر رضا یخدمات آموزش هیدر ارا یبهتر تیفیو  به ک یمل یدر اعتباربخش یمرکز در تالش است به رتبه بهتر نیا 

و مطابق با دستورالعمل ها و  یبر شواهد علم ی، مبتن یاخالق حرفه ا ،پزشکی  یخود را در چهارچوب ارزشها فیمنظور اداره آموزش مداوم وظا نیبد

و رفتار حرفه  تیشفاف ،ییسخگوبراساس اصول پا  یاداره کل آموزش مداوم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشک یاز سو یابالغ یاعتبار بخش یاستانداردها

 .انجام خواهد داد یتجار یبه بنگاه ها یو عدم وابستگ یا

  رسالت 

 ،مرتبط با نفرولوژی کودکان  یدانش آموختگان رشته ها یآموزش مداوم تمام قیمتعهد است که از طر انجمن نفرولوژ کودکانمرکز آموزش مداوم        

اعضای هئیت علمی و گروه  وجود. سطح سالمت جامعه را فراهم آورد یارتقا و مارانیب امدیبهبود پ تیو در نها شانیدانش، نگرش و عملکرد ا یارتقا نهیزم

 .سازد یمرکز آموزش مداوم فراهم م یها تیجهت فعال یبستر مناسب درمانی عضو انجمن با توانمندی های متفاوت 

 حیطه موضوعات تحت پوشش

 

 ( ی؛ شب ادرار  یادرار ستمیس یها ی، ناهنجار فالکسی، ر یعفونت ادرار) کودکان  یجنرال نفرولوژ یهایماریب

 (  هیکل وندیو پ هیکل) یپاتولوژ

 (کینوروژن ری، غ کینوروژن) درعملکرد مثانه  اختالل

 (نوجوان ، کودک ، نوزاد) خون  یپرفشار

  کینفروت سندرم

CKD   ( یعصب ستمی، استخوان ، س نی، اندوکر یعروق یقل) و عوارض 

IgA پورپورا نیو هنوخ شوئن ال  ینفروپات 

 .....(مثبت ، گودپاسچر و  ANCAلوپوس ، ) ها  تیواسکول

  یعفون ریو غ یو عوارض عفون( ، بعد  نیقبل ، ح یآمادگ)  وندیپ

 (  کی، اسپوراد ی، ارث STEC)  کیورمی کیتیهمول سندرم

 ( توبولر دوزیبارتر ، اس) ها  یتوبولوپات

 (یارث ریو غ یارث) ها  سنگ

CAKUT   

  یویکل یهایماریدر ب کیژنت

 سی؛ پالسمافرز CRRT، (  یهمو؛ صفاق)  زیالید

 هیگل کیستیس یهایماریها و ب یپات ویلیس

 هیکل کیسندرم یهایماریب

POC – یادرار یو مجار هیکل سونوگرافی  

 ( هیکل یپس وی، ب یصفاق ،یمرکز یدیور)  یوپسیو ب یکاتتر گذا یها روش

 یویکل مارانیدر ب هیتغذ

 ( کیمنولوژی، ا یعفون) ها  تیگلومرولونفر

 هیخاد کل یینارسا

 هیمزمن کل یینارسا

 رانیدر ا یویکل یهایماریب یولوژیپدمیا
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 اختالالت و درمان –ها  تیو الکترول آب

 یویکل یهایماریرشد و درمان در ب اختالل

 رنال سندرم هپاتو

 سندرم ورنالیکارد

 ندرمیرنال س پولمونو

 یویکل یهایماریدرب هیکل -روده محور

 کودکان ینفرولوژ یاتیها و مانور عمل بحران

 هیکل یهایماریو ب یولوژیمیا

 هایماریب یولوژیزیپاتوف

 ...(،  قی، ادرار رق ینوریی، پروت یهماچور)  هایماریبه تظاهرات ب کردیرو

  هیکل یهایماریدر درمان ب دیحد ی داروها

FMF یارث سیدوزییلویو آم 

 یویکل یهایماریبه درمان ب کردیدر رو اخالق

 دبکیوفیب

Stem cell یویکل یهایماریدر درمان ب 

 کودکان یویکل یهایماریورزش درب گاهیجا

 یویکل یهایماریدر ب یزندگ تیو کفا آموزش

 و تشخیص زودهنگامراههای پیشگیزی از ابتالبه بیماری کلیوی 

 ایمنی بیمار و پزشک 

Business and medicine  

 (طراحی ؛ اجرا ، نوشتن مقاله) کارگاههای پژوهش  

 رجیستری 

 

 گروه هدف تحت پوشش

 

 پیو تخصص و فلوشلف ارانیکودکان و دست یوژانفرو

 و دستیاران و دانشجویان رشته کودکان و نوزادان کودکان متخصص

 یعموم پزشکان

 کودکان یو نفرولوژ زیالید یبخش ها پرستاران

  مارانیب خانواده

 جامعه

  نوع فعالیت آموزش مداوم -

 برگزاری سیمنار ، سمپوزیوم ، جلسات علمی ادواری 

 برگزاری همایش و کنگره

 کارگاه های آموزشی

 ژورنال کالب
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Difficult case discussion 

 چاپ پمفلت و بروشور

 ایجاد گایدالین 

 محتوی آموزشی تولید

 patient dayبرگزاری 

 برگزاری جلسات آموزش عمومی در سطح جامعه در روز جهانی کلیه

 برنامه های کوتاه مدت حرفه ای

 به اشتراک گذاری برنامه های مجازی بین المللی 

 مچله انجمن در جهت انتقال دانش و پژوهش در حیطه مورد نظر  

  نتایج مورد انتظار از اجرای برنامه

 به روز رسانی داتش و عملکرد حرفه ای گروه هدف

 افزایش اگاهی جامعه برای مراجعه زودهنگام به منظور پیشگیری و یا غربالگری زودهنگام

 افزایش آگاهی اقتصاد پزشکی و به کارگیری راهکارهای هدفمند کردن روشهای تشخیصی و درمانی 

 افزایش تعامل همکاری های آموزشی بین رشته ای

 ترغیب گروه هدف برای مشارکت در فعالیت های پژوهشی چند مرکزی برای حل سواالت مطرح شده در برنامه های آموزش مداوم

 ایجاد گایدالین مبتنی بر شواهد

 افزایش ارتباطات بین المللی 

 به روز رسانی و ارتقا وب سایت انجمن 

 از دیدگاه نفرولوژی کودکان مشارکت در تهیه و بازنگری کوریکولوم های اموزشی گروه هدف

 

 

 : یو اختصاص یکل اهداف

 قیاز طر مارانیب نهیسالمت و درمان به ستمیبه منظور ارتقاء س یراپزشکیو پ یجامعه پزشک یهدفمند آموزش مداوم برا یو ارائه فرصتها نییتع -الف    

 .و بروز دیدانش جد یریآموزش و پژوهش با بکارگ

 .ینقاط ضعف آموزش ییو شناسا یراپزشکیو پ یجامعه پزشک یسنج ازیانجام پژوهش و ن-

  یآموزش یکارگاه ها یبرگزار-

 .استاندارد نظارت و بازخورد یابزارها یطراح-

پس از  شانینگرش، دانش و عملکرد ا نهیمناسب در زم یانجام پژوهش ها قیاز طر یاز دانش آموختگ شیدر دوران پ ینقاط ضعف آموزش پزشک ییشناسا-

 .یآموزش کولومیاصالح کور یبرا یو بازخورد به معاونت آموزش ل،یفراغت از تحص

 .خدمت رندگانیدهندگان و گ هیارا یمنینگرش، دانش و عملکرد مخاطبان و ا یارتقا-

 .تیمجوز فعال دیتمد یالزم برا ازاتیمتناسب با مخاطب به منظور اخذ امت.... کنفرانس، کارگاه و  ناریدر قالب کنگره، سم یآموزش یدوره ها یبرگزار -

 .یآموزش یندهایفرا تیفیک یارتقا یبرا یدر جهت بستر ساز یمال یو حام هیجذب سرما -

 .شده نییتع یبرنامه ها شبردیمرکز به منظور پ یاستقالل مال جادیا -

 حسابداری و حساب مستقل 

 .یآموزش یها تیو گسترش دامنه فعال یآموزش یساز و کارها تیفیک یارتقا -

 مستقل تیسا-
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 .یغاتیتبل یمخاطبان با ارگان ها انیارتباط م شیافزا-

 .یراپزشکیو پ یمخاطبان پزشک هیبه کل یاموزش یها تیگسترش دامنه فعال-

 .نظام بازخورد یطراح -

 .ها ندیفرا یمستندساز -

 .شتریو جذب مخاطبان ب تیفیک یمناسب در جهت ارتقا یاز سازو کارها یریبهره گ -

 (فیوظا کیتفک)یچارت سازمان هیته-

 

 نفعانیاندرکاران و ذ دست

 .دهندگان خدمات سالمت هیارا هیو کل یعلم ئتیه یمنطقه و اعضا یپزشک جامعه

 .کنندگان خدمات سالمت افتیدر

 (.مرتبط یسازمان ها ریدانشگاه و سا رانیمد)دهنده خدمات سالمت  هیارا ینظام ها رانیمد

 دانشگاه های پزشکی 

 .ینظام پزشک سازمان

 .یمال انیحام

 .مختلف حوزه سالمت یآموختگان رشته ها دانش

 برنامه عملیتاتی کوتاه مدت انجمن 

 

  

 برنامه عملیاتی کوتاه مدت انجمن نفرولوژی کودکان ایران

 ردیف هدف عملیاتی سالیانه شاخص فردمسئول 

مقدار شاخص  

 در پایان سال

مقدار فعلی 

 شاخص

 تعریف شاخص

%011 دکتر طباطبایی   01%  0 نظرسنجی نیاز آموزشی گروه هدف پرسشنامه 

نکیساهومندکتر  011%  01% نیازهای چامعه و گروه  

 هدف 

 0 تعیین اولویت های آموزشی 

%011 دکتر رزیتا حسینی  01%  3 زمان بندی و نحوه اجرای برنامه اموزشی جدول  

%011 دکتر حسن اتوکش  31%  4 تعیین دبیر علمی برنامه و محل برگزاری نظرسنجی اخیر 
%011 دکتر رزیتا حسینی هدف ) تهیه فرمت مکتوب برنامه پیشنهادی  فرم ها استاندارد 1 

برنامه ، منابع استفاده شده ؛ فرم فقدان تضاد 

روش مورد استفاده آموزش و منافع و 

 (اسالیدهای سخنران

0 

%01 دبیرعلمی هر برنامه  01% چک لیست دبیرعلمی  

 برنامه

تهیه چک لیست سواالت میزان آگاهی قبل و 

 بعد از برگزاری برنامه
6 

%011 هئیت مدیره   011% تکمیل و ارسال از  

 سامانه آموزش مداوم

برنامه ارزیابی اطالعات دریافتی از دبیرعلمی 

طرح در کمیته آموزش مداوم مرکز و تعیین  

 گروه هدف و تخصیص امتیاز

7 

%011 منشی انجمن و دکتر نعمت اهلل عطایی  71% ارزیابی میزان رضایت مندی شنوندگان از  پرسشنامه 

 برنامه اجراشده 
0 

%01 دکتر سید طاهر اصفهانی  01%  9 فیدبک به سخنرانان و برگزار کنندگان برنمه  فضای محازی و ایمیل 
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%011 دکتر حسن اتوکش  71% عدم دریافت وجه توسط  

سخنران از حامیان 

 دارویی

نظارت بر فقدان تضاد منافع در برگزاری 

 برنامه علمی ورعایت اخالق حرفه ای 
01 

%011 دکتر نعمت اهلل عطایی  31% پایش برنامه ها و میزان تظابق رسیدن به  چک لیست ارزیابی 

 اهداف و گزارش به هیئت مدیره 
00 

 

 

 

 

 برنامه عملیاتی بلند مدت انجمن نفرولوژی کودکان ایران

 ردیف هدف عملیاتی سالیانه شاخص فردمسئول 

مقدار شاخص  

در پایان 

0401سال  

مقدار فعلی 

 شاخص

 تعریف شاخص

%01 مسئول روابط عمومی انجمن   01%  Media  افزایش آگاهی جامعه از بیماریهای شایع و

 قابل پیش گیری کلیوی
0 

%31 مسئول روابط عمومی انجمن  0%  Patient day  افزایش آگاهی جامعه از بیماریهای نادر ولی

 قابل درمان بیماریهای کلیوی
0 

%31 مسئول پژوهش گروه  0%  Cohort/ MA/SR  گزاران ایجاد ارتباط عمیق تر با سیاست (

برای شناسایی ( وزارت بهداشت و دانشگاهها

 ودرمان کودکان با مشکالت کلیوی

3 

%01 مسئول آموزش گروه  1% طراحی گایدالین های نفرولوزی کودکان  مبتنی برشواهد 

 منطبق بر شرایط بومی 
4 

%01 رییس و دییر انجمن  1% طراحی زیرساخت و فراهم کردن منابع مالی  سامانه غیرمجازی 

برای برگزاری غیرحضوری برنامه های آموزش 

 مداوم انجمن 

0 

%01 رییس و دبیرانجمن و نایب ریس و نایب دبیرانجمن  3% افزایش ارتباط های بین المللی به عنوان  کنگره  

سخنران  ویا حذب شنوندگان بین المللی در 

 برنامه های آموزش مداوم

6 

%05 مسیول کمیته اخالق  0% پرسشنامه و نظارت  

 درجه361

گسترش فرهنگ اخالق حرفه ای در برنامه 

های آموزش مداوم و ارزیابی تاثیر ان بر 

 عملکرد گروه

7 

%01 سردبیر مجله انجمن نفرولوژی  ارتقا محله علمی انجمن نفرولوزی کودکان و  مجله 1 

ایفا نقش در اموزش و اخذ امتیاز آموزش 

 مداوم

0 

%011 اعضای انجمن   31%  9 تهیه پمفلیت های آموزشی  اهداف اموزشی انجمن 
%011 مسئول کمیته پژوهش  01% پایش هر یک از اهداف برنامه عملیاتی هر  چک لیست استاندارد 

 شش ماه و گزارش به هئیت مدیره 
01 

 


