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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره
 

   مداوم مجازی کنفرانس و سمپوزیوم آموزش  دستورالعمل نحوه تخصیص امتیاز به
 

هزا و   مین آمزوز  أتز سو و لززو   یک از 91-پرهیز از برگزاری اجتماعات در بحران کوویداهمیت به  نظر :مقدمه

 دسزتورالعم   ،موجزود  ضزواب  به مصزوبات و   عنایتبا  از سوی دیگر و پزشکی جامعه امتیاز مورد نیاز مشمولین

آمزوز    کننزد  برگزاربه کلیه مراکز های حضوری عنوان جایگزین برنامهبه مجازی سمپوزیو  کنفرانسبرگزاری 

 .شودمداو  ابالغ می

 

 تعاریف .1ماده 

 :اندکار رفتهشرح ذی  بهواژگان زیر در مفاهیم عملیاتی به در این دستورالعم 

 .منظور ادار  ک  آموز  مداو  جامعه پزشکی است: ادار  ک  9-9

 .های آموز  مداو  استمنظور مرکز مجاز برگزارکنند  برنامه: مرکز 9-2

 .پارچه آموز  مداو  جامعه پزشکی استمنظور سامانه یک: سامانه 9-3

 هااین برنامه. حضوری است سمپوزیو  کنفرانس وهمانند ارائه از نظر ساختار : یمجاز سمپوزیو  کنفرانس و 9-4

شود و مشروط به رعایت مقررات مرجع و به مشمولین ارائه می به طور مجازیپس از دریافت مجوز از ادار  ک ، 

فزار تحت موبای  آموز    ا نر "در بانک سوال  ثبت سواالت آزمون پایانی ونیز ضواب  مندرج در این دستورالعم  

ایزن  . دارای امتیاز آموز  مزداو  بزرای مشزمولین اسزت     https://cmequiz.irبه آدرس اینترنتی  "مداو 

 ارائزه  بزه  زنزد   صزورت بزه  سزخنرانان  یا سخنران د ونشوارائه می( synchronous)زمان با اجرا هم ،هابرنامه

 فززار ا سامانه یا نزر   یک طریق از گیرندگان در فاصله دور از مح  ارائه آموز و آموز  پرداخته برنامه محتوای
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-هم و برخ  تصویری و صوتی صورتهرا ب محتوا  (Online Meeting Software/System) آنالین جلسه

 . کنندمشاهد  می زمان

 .شود منظور کنفرانس و سمپوریو  مجازی است که به موجب این دستورالعم  اعتباربخشی می: برنامه 9-5

های مشابه آموز   برنامه های دارای عنوان، سخنران و سوالت پایانی مشابه تحت برنامه :برنامه های مشابه 9-6

 . مداو  تلقی می شوند

  

 برنامهثبت . 2ماده 

حداق  بیست روز پیش از تاریخ های حضوری، مطابق ضواب  برنامهمرکز الز  است نسبت به ثبت برنامه خود  -9

  .توانند در فاصله کمتر از دو ما  اجرا شوند نمیمشابه ی  ها برنامه .اجرای برنامه در سامانه اقدا  نماید

 

 برنامهظرفیت . 3ماده 

شزود و در هزر   براساس امکانات فنی و اجرایی مرکز مجری تعیین مزی ها این برنامه در مشمولینشرکت ظرفیت 

 بزه قراگیزران   سزرویس مطلزو   ارائزه  پشتیبانی و  منظوربه این محدودیت .باشدنفر  951تواند بیش ازحال نمی

 .تعیین شد  است

 

 ارائه مدت زمان. 4ماده 

مجاز برگززاری   باز  زمانی .باشد مفید ساعت 3دارایتواند می و حداکثرارائه شد  روز  صورت یکهها باین برنامه  

  .باشدشب می 91صبح لغایت  7از ( زند )برنامه های آموز  مجازی همزمان 

   

 مشمولین ارزیابی.  5ماده 
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برنامزه   است مرکز در هنگا  ثبت برنامه در سامانه، به ازای هر ساعت منظور انجا  آزمون پایانی مشمولین، الز  به

این سزؤاالت توسز    . های آموز  مداو  درج نمایدای در بانک سؤال آزمون برنامههشت سؤال چهار گزینهحداق  

به ازای هر ساعت برنامه پنج سزوال  . گیردسخنرانان تهیه شد  و با تأیید دبیر علمی برنامه در اختیار مرکز قرار می

نامه الز  است برای اخذ امتیاز کام  برنامه به کنندگان در برشرکت. بصورت تصادفی از مشمولین سوال خواهد شد

توانند تا دو نوبزت دیگزر در آزمزون    هفتاد درصد سواالت پاسخ صحیح دهند و در صورت عد  موفقیت حداکثر می

چنانچه مشمول در نوبت سو  موفق به کسب حد نصا  هفتزاد  . ساعت از اتما  برنامه شرکت کنند 72پایانی طی 

پاسخ صزحیح داد  باشزد نیمزی از امتیزاز     ( در نوبت سو )  به پنجا  درصد سواالت آزمون درصد نگردد ولی حداق

در صورت عد  پاسخ صحیح به حداق  پنجا  درصد سواالت نوبت سزو  آزمزون، امتیزاز    . برنامه را اخذ خواهد نمود

در آزمون و کسب پس از سه بار شرکت در آزمون، امکان شرکت مجدد . شود آموز  مداو  برای مشمول ثبت نمی

عالو  بر شرکت در آزمون پایانی، تخصیص امتیاز به مشمول نیاز به تایید مرکز مجری . امتیاز وجود نخواهد داشت

 .دارد

 

 نامهای هدف و هزینه ثبتبندی گروهمتیاز مشمولین و سخنرانان، رتبها.  6ماده 

به ازای هر ساعت مفید یک  شوند و می اولویت ملی تلقیرالعم  به عنوان توسها تا زمان اعتبار این د این برنامه

بنزدی  هبز ، انتخزا  و رت سزخنرانان به  امتیاز چگونگی تخصیص. گیردامتیاز آموز  مداو  به مشمول تعلق می

است و امتیزاز آن جزایگزین   های حضوری ها مطابق برنامهاین برنامه نا  درثبتهزینه تعیین و  های هدفگرو 

 .حضوری خواهد بودهای برنامه

 

 یید فنیأت.  7ماده  

ادار   الز  و مورد تأییزد  توانمندی فنی ازاستفاد  کنند باید  مزایای این دستورالعم که قصد دارند از  یمراکز

 . آورندشتیبانی فنی مورد نیاز برای پاسخگویی به مشکالت مشمولین را فراهم پ و دبرخوردار باشنک  
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 مشمولین نحوه شرکت. 8اده م

الز  اسزت پزیش از تزاریخ    باشزند  ها که متقاضی اخذ امتیاز آموز  مزداو  مزی  در این برنامهکنندگان شرکت

و پرداخت وجه  پارچه آموز  مداو از طریق سامانه یکبرنامه در  نا  الکترونیکنسبت به ثبت ،برگزاری برنامه

 شرکت و موفقیزت خصیص امتیاز منوط به ت. نخواهد بودنا  از سایر طرق مالک عم  ثبت. اقدا  نمایند نا ثبت

 .باشداز خاتمه برنامه می ساعت پس 72حداکثر تا  پایانی برنامه در آزمون

 

 ها به محتوای سخنرانی (off-line) غیر همزمان دسترسی. 9ماده 

 -صزوتی ( هزای فای )کنندگان پس از اجرای برنامه امکان دسترسی غیرهمزمان به فای  الز  است برای شرکت

تعیین مح  دسترسی به این محتوا برعهد  مرکزز  . ساعت فراهم شود 72ها به مدت حداق  تصویری سخنرانی

-طور شفاف به اطالع شزرکت دسترسی به پوشه محتوا به (link)با این حال ضرورت دارد پیوند . مجری است

کنندگان در برنامه است برای شرکت شترالت بیآوردن تسهیهدف از این موضوع، فراهم. کنندگان رسانید  شود

 .و باعث سلب مسئولیت آنان برای حضور فعال در برنامه زند  و موفقیت در آزمون پایانی برنامه نخواهد شد

 

 های تعاملی در برنامهامکان مشارکت و بحث. 11ماده 

وری فرآینزد  فراگیزر باعزث افززایش بهزر     رو  تعام  فعال مدرس و های آموزشی بهجا که اجرای برنامهاز آن

کنندگان شود مطلو  است مراکز ترتیبی اتخاذ نمایند که امکان ارائه نظر و پرسش توس  شرکتیادگیری می

 .برنامه زند  فراهم شود هنگا  در

 

 مهلت تأیید حضور مشمولین در برنامه. 11ماده 

روز پس از اجرای برنامه مهلت دارند تا حضور  21حداکثر تا مراکز   های حضوری،مطابق ضواب  حاکم بر برنامه

 .باشدمنزله عد  شرکت مشمول میعد  تأیید در مهلت یاد شد  به. کنندگان را در برنامه تأیید نمایندشرکت
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بزه  مورد بازنگری قرار گرفته و  9311/ 94/91مورخ ماد  در کمیسیون آموز  مداو   99این دستورالعم  در 

   .رسیدتصویب 


