تطوير المهن الطبية
من خالل معايير التكنولوجيا

وتتبع التعليم والتقدم ،ورسم خطط للمنهج .انضم
معايير التكنولوجيا ضرورية لقياس الكفاءة وتقييم األداءُ ،
إلينا في إنتاج حلول مشتركة لتقدم المهن الطبية.
 MedBiquitousهو اتحاد يطور ويروج لمعايير التكنولوجيا الخاصة بالمهن الطبية ،والتي تعزز التعلم على
مدار الحياة والتقدم المستمر وتحسين نتائج المرضى .كما يقدم  MedBiquitousمنتدى لتبادل األفكار حول
االستخدامات المبتكرة لتقنيات الويب لتعلم وتقييم وتحسين الرعاية الصحية.

استخدام البيانات لدفع التحسين
تمكِّنك معايير  MedBiquitousمن ربط ما تقوم بتدريسه مع
ُأطر العمل العالمية .كما تسمح لك  MedBiquitousبجمع

باقة مرجعية كفاءة األطباء

بيانات المناهج الدراسية للقياس أو استخدام البيانــــات لتحقيـــق
االعتمــــادات والتقــــدم .تستخــــــدم جمعيــــــــة كليـــــات الطـــــــب
األمريكية ()The Association of American Medical Colleges
معايير  MedBiquitousلتجميع بيانات المناهج الدراسية من كليات
الطب في الواليات المتحدة وكندا .ففي عام  ،2014قاموا بتجميع
بيانات المناهج الدراسية من  120كلية طب.
كما تسمح معايير  MedBiquitousلجهات االعتماد بتجميع بيانات
التعليم المستمر باستخدام لغة مشتركة وتمكين تجميع بيانات
التعليم المستمر التي تدعم استراتيجيات تقييم المخاطر وتخفيف
آثارها المحددة من إدارة األغذية واألدوية.

تجميع بيانات الكفاءة
تمكنك معايير  MedBiquitousمن أن تربط بين ما يعرفه المتعلمون
وما يجب أن يعرفوه .باإلضافة إلى ذلك ،تسمح لك معايير MedBiquitous
بتجميع بيانات الكفاءة عبر الكليات والبرامج والمواقع من أجل رؤية
شاملة لكفاءة الدارس وأدائه .استخدمت الكلية الملكية األستراليزية
للجراحين ( )The Royal Australasian College of Surgeonsمعايير
 MedBiquitousأثناء تطوير أداة المالحظات متعددة المصادر على
اإلنترنت لتقييم أداء الكفاءات األساسية للجراحين الممارسين.

تتبع إنجازات التعلم
تتبع إنجازات التعلم
تجعل معايير  MedBiquitousمن السهل عليك ُ
للمتخصصين في الرعاية الصحية ،بما يتضمن متطلبات االعتماد
األكاديمي والتعليم المستمر.
تسريع التعلم
تحسين األداء
التقييم الذاتي

يستخدم المجلس األمريكي لطب األطفال (The American Board
 )of Pediatrics ABPمعايير  MedBiquitousلتتبع تقدم األطباء
المعتمدين نحو إكمال متطلبات الحفاظ على االعتماد األكاديمي
نشاطا موافق ًا عليه
لألداء العملي .وعندما يكمل طبيب أطفال
ً
من ِقبل مؤسسة تستخدم معايير  ،MedBiquitousيتم إرسال
المعلومات الخاصة بإتمامه إلى المجلس األمريكي لطب األطفال
إلكترونيا.
ً

لجنة المعايير
ماديا أن يشارك في لجنة معايير
يمكن ألي طرف يتأثر ً
 ،MedBiquitousوهي هيئة االتحاد الرسمية لـ MedBiquitous
التي تصوت على المعايير المقترحة.

العضوية األساسية
يتم االعتراف بكل أعضاء  MedBiquitousكأعضاء MedBiquitous
وتتاح لهم الفرصة للتمثيل في لجنة معايير .MedBiquitous
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لألعضاء أن يقترحوا مشروعات معايير
جديدة وأن يشاركوا في مجموعات عمل  MedBiquitousالتي
تطور المعايير وأن يخدموا في أدوار قيادية وأن يحصلوا على
خصومات على اجتماعات  MedBiquitousواألنشطة التعليمية.

العضوية الداعمة

MEDBIQ.ORG
INFO@MEDBIQ.ORG

يحصل األعضاء الداعمين على كل مميزات العضوية األساسية.
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن لألعضاء الداعمين المشاركة في
االجتماعات الخاصة باألعضاء الداعمين فقط ،والحصول على
تسجيل لباحثين  MedBiquitousلمؤتمر MedBiquitous
السنوي ،والحصول على خصومات على اجتماعات التطوير
والتعليم في الموقع.

