بسمه تعالي
آيين نامه برنامه هاي آموزشي مجازي آموزش مداوم جامعه پزشكي

مقدمه:
برنامه هاي غير حضوري يا آموزش از راه دور به برنامه ها يي اطالق مي شود كه مشمولين از طريقي غير از برنامه
هاي حضوري با انجام مجموعه فعاليتهايي كه طي دوره يا برنامه پيش بيني و طراحي شده است به ارتقاء علمي
خويش نائل مي شوند.
دسترسي سهل تر  ،هزينه كمتر  ،عدم لزوم طي مسافت و ترك محل خدمت  ،انعطاف پذيري در امكان استفاده از
مكان و زمان مناسب و انتخاب موضوع مقتضي جهت بهره گيري از برنامه هاي آموزشي به عنوان مزاياي آموزش از
راه دور از يك سو و توجه به توسعه كمي و كيفي برنامه هاي خودآموزي در دوره پنج ساله سوم اجراي قانون آموزش
مداوم جامعه پزشكي از سويي ديگر ،لزوم بسترسازي جهت فراهم آوري محيط يادگيري با تسهيل انگيزشي را بيش
از پيش مطرح ساخته است  .لذا اداره كل آموزش مداوم با در نظر گرفتن و تاكيد بر دو اصل خود يادگيري و آموزش
فراگير محور به عنوان اصول مهم در آموزش از راه دور  ،آيين نامه برنامه هاي مجازي آموزش مداوم جامعه پزشكي را
به شرح ذيل تنظيم نموده است:
ماده ) 1طراحي و ارائه برنامه هاي آموزش از راه دور نيازمند مجموعه اي از صالحيت هاي حرفه اي براي آموزش
دهندگان و مديران برنامه مي باشد تا با بهره گيري از دانش و مهارت الزم و با استفاده از نظريه هاي يادگيري
متناسب  ،اصول طراحي آموزشي  ،مهارت هاي ارتباطي و مهارت هاي تكنولوژيك در ارائه محتواي آموزشي
الكترونيك نسبت به طراحي  ،توليد  ،ارائه و اجراي اثر بخش برنامه اقدام نمايند.
ماده ) 2مراكز مجاز مجري برنامه هاي آموزش مداوم الزم است برنامه هاي آموزشي مورد نظر را به منظور بررسي
و تعيين امتياز جهت صدور مجوز تخصيص امتياز به شركت كنندگان در برنامه به اداره كل آموزش مداوم ارسال نمايند.
تبصره ) تا زمان تاييد برنامه و صدور مجوز تخصيص امتياز به شركت كنندگان در برنامه از طرف اداره كل آموزش مداوم
نبايد اطالع رساني در مورد برنامه صورت پذيرد.
ماده ) 3الزم است برنامه هاي ارسالي متناسب با فرهنگ ملي و بومي توليد شده باشند و برنامه هاي ترجمه
شده مورد بررسي قرار نمي گيرند.
تبصره ) 1در صورت استفاده از تصوير يا فيلم در برنامه هاي توليدي الزم است تصوير يا فيلم مربوط به بيماران
طراحان و توليد كنندگان برنامه باشد.
تبصره) 2رعايت شئونات اسالمي و حفظ اطالعات مربوط به هويت شخصي بيمار و ناشناخته ماندن وي الزامي
است ( در صورت قابل شناسايي بودن بيمار ارسال رضايت نامه كتبي وي در اين مورد بهمراه برنامه ارسالي ضروري
مي باشد).
ماده ) 4ضروري است برنامه هاي توليد شده مساله نگر و سالمت گرا باشد و از طراحي آموزشي نظام مند
بشرح زير برخوردار باشد:
بر اساس نيازهاي آموزشي گروه  /گروه هاي هدف طراحي شده باشند.
اهداف آموزشي در جهت تامين نيازها تعيين و مشخص گرديده باشند.

محتواي آموزشي با توجه به اهداف تنظيم يابد و انسجام و توالي در ارائه محتوا رعايت شود و از ادبيات مناسب
بهره گيرد.
ارائه محتوا از طريق راهبرد آموزشي مناسب انجام گيرد و به صورت فرايند تعاملي و چند رسانه اي به يادگيري
فعال و درگير كردن يادگيرنده در جستجو  ،تفسير و آگاهي نسبت به مفاهيم و درك ارتباط ميان موضوعات مختلف
محتوا منجر شود و به نتايج يادگيري معتبر بيانجامد.
به منظور انجام آزمون  ،سئواالت ارزشيابي با توجه به اهداف آموزشي و محتواي ارائه شده طراحي گردد.
فهرستي از منابع مطالب محتواي آموزشي ارائه شده تنظيم گردد و يادگيرندگان به منابعي براي مطالعه بيشتر در
موضوع مربوطه راهنمايي شوند
ماده ) 5سئواالت آزمون جهت نگهداري در بانك سوال بايستي به تعداد چهار برابر تعداد سوال چهارگزينه اي مورد
نظر جهت ارزشيابي شركت كنندگان در برنامه طراحي و ارسال شود .الزم است سئواالت بصورت تفكيكي و
اختصاصي هر بخش از محتوا طراحي گردد.
ماده ) 6شرط صدور گواهينامه شركت در برنامه آموزشي براي شركت كنندگان و كسب امتياز آموزش مداوم
مربوطه  ،پاسخگويي صحيح به حداقل  70درصد از سؤاالت چهار گزينه اي آزمون خواهد بود.
تبصره )گواهينامه شركت در برنامه آموزشي در صورت مجري بودن دانشگاه با دو امضاء دبير آموزش مداوم و معاون
آموزشي دانشگاه و در صورت مجري بودن ساير مراكز مجاز با امضاء مدير مسئول برنامه و رئيس مركز مجري ذيربط
صادرخواهد گرديد.
ماده) 7مبناي تخصيص امتيازآموزش مداوم به محتواي آموزشي برنامه هاي مجازي بر اساس عوامل امتيازي زير
است
1-7معيارهاي فرهنگي  :حداكثر  %10امتياز
(با توجه به ضوابط اسالمي  ،حقوقي و اخالقي مطابق با ارزشهاي ملي و ضوابط قانوني مصوب جمهوري اسالمي
ايران)
2-7عناصر آموزشي ( اهداف  ،محتوا  ،شيوه  ،ارزشيابي )  :حداكثر  %60امتياز
3-7راهنماي رسانه  :حداكثر %10
(راهنماي رسانه شامل اهداف آموزشي برنامه  ،گروه هاي هدف  ،امتياز تخصيصي به شركت كنندگان در برنامه ،
كد برنامه  ،تاريخ قرار گرفتن برنامه بر روي سايت  ،مدت اعتبار اجراي برنامه  ،مشخصات تهيه كننده برنامه ،
چگونگي استفاده از رسانه  ،هزينه ثبت نام  ،نحوه انجام آزمون و ساير توضيحات تكميلي مورد نياز مشمولين شركت
كننده در برنامه مي باشد).
 4-7داشتن پرسشنامه نظر سنجي جهت جمع آوري نظرات مشمولين در خصوص برنامه  :حداكثر  %10امتياز
5-7معيارهاي هنري – تكنولوژيك  :حداكثر % 5امتياز
(مانند تناسب و مطلوبيت كيفيت گفتار و موسيقي و تصاوير متحرك و  ...و بهره گيري از سبك هاي متناسب با
اهداف و محتواي برنامه)
6-7تناسب نوع رسانه با اهداف  ،محتوا و روش آموزشي برنامه  :حداكثر %5
امتياز نهايي هر برنامه پس از تعيين ارزش ساعت آموزشي مشخص مي گردد  .به هر ساعت آموزشي حداكثر بر
اساس ضرايب فوق يك امتيار آموزش مداوم تخصيص مي يابد.
تبصره) 1چنانچه مالحظات مندرج  7-1در توليد برنامه رعايت نشده باشد  ،برنامه مورد بررسي قرار نمي گيرد.
تبصره) 2به برنامه هايي كه در آن به اخالق پزشكي توجه شده باشد پس از ارزيابي برنامه از  1تا  2/5امتياز به

ميزان امتياز حاصل از مجموع عوامل امتيازي ماده  7اضافه مي گردد.
تبصره ) 3جهت تعيين امتياز برنامه با توجه به عوامل امتيازي فوق و ساعت مطالعه اي فراگير براي انجام فعاليت
هاي متوجه اهداف يادگيري برنامه آموزشي الزم دارد گروه هاي كوچك ارزيابي ( ترجيحا  3نفره ) بر حسب رشته و
تخصص موضوعي مرتبط با محتواي برنامه تشكيل مي گردد.
ماده ) 8برنامه هاي آموزشي كه مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم دريافت مي نمايند تحت نظارت و با مسئوليت
مركز مجري برنامه جهت بهره گيري شركت كنندگان در برنامه برروي سايت مركز مجري قرار مي گيرد و به صورت
تارنما ( تحت شبكه )  webاز شركت كنندگان در برنامه آزمون بعمل مي آيد و متعاقبا با توجه به ماده  6و تبصره
مربوطه گواهي شركت در برنامه جهت شركت كنندگان صادر خواهد گرديد.
تبصره ) 1رعايت فاصله زماني متناسب با مدت زمان در نظرگرفته شده براي مطالعه محتوا توسط فراگير و ارائه
سئواالت آزمون ضروري است و نبايد محتوا و سئواالت همزمان ارائه گردد.
تبصره) 2ساز و كار ارائه سئواالت آزمون بايستي به گونه اي پيش بيني گردد كه سئواالت براي هر فراگير در هر بار
آزمون بصورت تصادفي )  (randomارائه شود.
ماده ) 9مدت زمان اجراي برنامه از تاريخ قرار گرفتن بر روي سايت مركز مجري جهت بهره گيري شركت كنندگان در
برنامه با تشخيص و ابالغ اداره كل آموزش مداوم ( حداكثر تا سه سال ) تعيين مي گردد.
ماده ) 10مبلغ ثبت نام با توجه به هزينه تمام شده توليد و ارائه برنامه توسط مركز مجري براورد و به اداره كل
آموزش مداوم اعالم ميگردد  .تعيين مبلغ نهايي ثبت نام با در نظر گيري مبلغ اعالم شده و نتيجه حاصل از ارزيابي
برنامه در اختيار اداره كل آموزش مداوم مي باشد.
ماده ) 11امتياز برخي از برنامه ها با تشخيص اداره كل آموزش مداوم با توجه به نوع برنامه و نتيجه ارزيابي و
نظرات كارشناسي ارزيابان مي تواند معادل امتياز برنامه هاي مدون منظور شود كه در اين صورت در مجوز صادره ذكر
مي گردد.
ماده ) 12مراكز مجاز مجري برنامه ملزم هستند مستندات اجراي برنامه ( شامل اطالعات ثبت نام شدگان و
مشخصات برنامه و فرم هاي تكميل شده نظرخواهي از مشمولين ) را در مورد برنامه هاي با مدت اعتباري كمتر از
يك سال و يك سال تا حداكثر سه ماه پس از اتمام مدت اعتبار اجراي برنامه و در مورد برنامه هاي با مدت اعتبار
بيش از يك سال بصورت ساالنه به اداره كل آموزش مداوم ارسال نمايند.
ماده ) 13اداره كل آموزش مداوم مجاز خواهد بود در صورت رعايت نكردن ضوابط تعيين شده در اجراي برنامه مجوز
صادره را لغو نمايد.

