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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

  مداوم آموزشحضوری های دستورالعمل آزمون پایانی برنامه
 

های حضوری آمووز   امهدانش و محتوای برنامه به مشمولین شرکت کننده در برن ثرمنظور اطمینان از انتقال مؤبه مقدمه:

 شود.کننده آموز  مداوم ابالغ میهای حضوری به شرح زیر مصوب و به مراکز برگزارکلیه برنامهدر پایانی  مداوم، آزمون

 

 . تعاریف1ماده 

 اند:کار رفتهبه شرح ذیلواژگان زیر در مفاهیم عملیاتی به در این دستورالعمل

 های آموز  مداوم است.رکز: منظور مرکز مجاز برگزارکننده برنامهم 1-1

 پارچه آموز  مداوم جامعه پزشکی است.سامانه: منظور سامانه یک 1-2

از نظرسواتتار اراهوه هماننود     اسوت کوه   هوای آمووز  موداوم جامعوه پزشوکی     کلیه برنامهمنظور های حضوری: برنامه 1-3

 .شودبرگزار میحضوری ورت صبهکارگاه  و ش، همایسمپوزیوم های مدون، کنفرانس وبرنامه

 

 سواالت آزمون پایانی. ثبت 2ماده 

ال ؤت سوواالت آزموون پایوانی در بانوک سو     ثبنسبت به ش از تاریخ اجرای برنامه مرکز الزم است حداقل یک هفته پی  -1

 اقدام نماید.   https://cmequiz.irبه آدرس اینترنتی  "فزار تحت موبایل آموز  مداومانرم"

 

 مشمولین . ارزیابی3ماده 

هوای آمووز    ای در بانک سوؤال آزموون برناموه   حداقل هشت سؤال چهار گزینه ،برنامهاست مرکز به ازای هر ساعت الزم 

گیورد. بوه   مداوم درج نماید. این سؤاالت توسط سخنرانان تهیه شده و با تأیید دبیر علمی برنامه در اتتیار مرکز قورار موی  

کنندگان در برنامه الزم است برای صورت تصادفی به مشمولین اراهه تواهد شد. شرکتهال بؤبرنامه پنج سازای هر ساعت 

تواننود توا   االت پاسخ صحیح دهند و در صورت عدم موفقیت حداکثر میؤمل برنامه حداقل به هفتاد درصد ساتذ امتیاز کا

رکت کنند. چنانچه مشمول در نوبت سوم موفق به کسو   ساعت از اتمام برنامه ش 72دو نوبت دیگر در آزمون پایانی طی 
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الت آزمون )در نوبت سوم( پاسخ صحیح داده باشد نیموی از  ؤاگردد ولی حداقل به پنجاه درصد سحد نصاب هفتاد درصد ن

امتیاز برنامه را اتذ تواهد نمود. در صورت عدم پاسخ صحیح به حداقل پنجاه درصد سواالت نوبوت سووم آزموون، امتیواز     

شود. پس از سه بار شرکت در آزمون، امکان شرکت مجدد در آزمون و کس  امتیواز  آموز  مداوم برای مشمول ثبت نمی

ییود مرکوز مجوری    نی و  تأعالوه بر حضور در برنامه منوط به شرکت در آزمون پایوا خصیص امتیاز وجود نخواهد داشت. ت

 باشد.می

 

 .است های کماکان به قوت تود باقیحاکم بر این برنامهسایر مقررات برنامه های حضوری مطابق ضوابط  .4ماده 

 

بوه تصووی     15/4/1400ر تواریخ  آموز  موداوم د  ماده مجزا در دوازدهمین نشست کمیسیون چهاراین دستورالعمل در 

 رسید.  


