
  

         
  )1پيوست (

ی عا ه    س
  آيين نامه برنامه هاي  آموزشي مجازي آموزش مداوم جامعه پزشكي

    
 :مقدمه

يا آموزش از راه دور به برنامه هايي اطالق مي شود كه مشمولين از طريقي غير از برنامه هاي حضوري با انجام  مجازيبرنامه هاي 
 .پيش بيني و طراحي شده است به ارتقاء علمي خويش نائل مي شوند ،دوره يا برنامه درمجموعه فعاليتهايي كه 

دسترسي سهل تر، هزينه كمتر، عدم لزوم طي مسافت و ترك محل خدمت، انعطاف پذيري در امكان استفاده از مكان و زمان مناسب و 
دور از يك سو و توجه به توسعه كمي و انتخاب موضوع مقتضي جهت بهره گيري از برنامه هاي آموزشي به عنوان مزاياي آموزش از راه 

كيفي برنامه هاي خودآموزي در دوره پنج ساله سوم اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي از سويي ديگر، لزوم بسترسازي جهت 
اه دور نيازمند هاي آموزش از ر طراحي و ارائه برنامه . فراهم آوري محيط يادگيري با تسهيل انگيزشي را بيش از پيش مطرح ساخته است

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 

لذا اداره كل آموزش مداوم با در نظر گرفتن و تاكيد بر دو . ونيك نسبت به طراحي، توليد، ارائه و اجراي اثر بخش برنامه اقدام نمايندالكتر
اصل خود يادگيري و آموزش فراگير محور به عنوان اصول مهم در آموزش از راه دور، آيين نامه برنامه هاي مجازي آموزش مداوم جامعه 

 : شرح ذيل تنظيم نموده است پزشكي را به

   
مراكز مجاز مجري برنامه هاي آموزش مداوم الزم است برنامه هاي آموزشي مورد نظر را به منظور بررسي و تعيين امتياز جهت  )1ماده  

  .صدور مجوز تخصيص امتياز به شركت كنندگان در برنامه به اداره كل آموزش مداوم ارسال نمايند
برنامه و صدور مجوز تخصيص امتياز به شركت كنندگان در برنامه از طرف اداره كل آموزش مداوم نبايد اطالع  تا زمان تاييد :تبصره

 .رساني در مورد برنامه صورت پذيرد

  
بدون تغيير و  ي ترجمه شدهصرفا برنامه هاي ارسالي متناسب با فرهنگ ملي و بومي توليد شده باشند و برنامه هاي  الزم است )2ماده
  .مورد بررسي قرار نمي گيرندد مالحظات فرهنگي فاق



  

طراحان و توليد كنندگان  ،در صورت استفاده از تصوير يا فيلم در برنامه هاي توليدي الزم است تصوير يا فيلم مربوط به بيماران :1تبصره
  .برنامه باشد

در صورت قابل (اخته ماندن وي الزامي است رعايت شئونات اسالمي و حفظ اطالعات مربوط به هويت شخصي بيمار و ناشن :2تبصره
  .)شناسايي بودن بيمار ارسال رضايت نامه كتبي وي در اين مورد بهمراه برنامه ارسالي ضروري مي باشد

  
  :له نگر و سالمت گرا باشد و از طراحي آموزشي نظام مند بشرح زير برخوردار باشدأضروري است برنامه هاي توليد شده مس )3ماده

 . گروه هاي هدف طراحي شده باشند/ نيازهاي آموزشي گروه  بر اساس 

 . مين نيازها تعيين و مشخص گرديده باشندأاهداف آموزشي در جهت ت 

 .محتواي آموزشي با توجه به اهداف تنظيم و انسجام و توالي در ارائه محتوا رعايت شود 

درگير كردن با و طراحي ورت فرايند تعاملي و چند رسانه اي به ص محتوا.ارائه محتوا از طريق راهبرد آموزشي مناسب انجام گيرد 
 . يادگيرنده به نتايج يادگيري معتبر بيانجامد

 . با توجه به اهداف آموزشي و محتواي ارائه شده طراحي گردد آزمون سئواالت ارزشيابي 

نابعي براي مطالعه بيشتر در موضوع مربوطه محتواي آموزشي ارائه شده تنظيم گردد و يادگيرندگان به م و مطالب ،فهرستي از منابع 
 .راهنمايي شوند

   
ال چهارگزينه اي مورد نظر جهت ارزشيابي شركت كنندگان در برنامه ؤبرابر تعداد س چهاربه تعداد حداقل بايستي ، سئواالت آزمون )4ماده

 .اختصاصي هر بخش از محتوا طراحي گردد الزم است سئواالت بصورت تفكيكي و. ارسال شود جهت نگهداري در بانك سؤال طراحي و

  
شرط صدور گواهينامه شركت در برنامه آموزشي براي شركت كنندگان و كسب امتياز آموزش مداوم مربوطه، پاسخگويي صحيح  )5ماده

  .درصد از سؤاالت چهار گزينه اي آزمون خواهد بود 70به حداقل 
مجري بودن دانشگاه با دو امضاء دبير آموزش مداوم و معاون آموزشي دانشگاه و گواهينامه شركت در برنامه آموزشي در صورت  :تبصره

  .در صورت مجري بودن ساير مراكز مجاز با امضاء مدير مسئول برنامه و رئيس مركز مجري ذيربط صادرخواهد گرديد
 
  

  : استمربوطه س عوامل امتيازي و بر اساذيل  هاي مبناي تخصيص امتيازآموزش مداوم به برنامه هاي مجازي به شيوه )6ماده
  ارائه محتوا و آزمون -الف
  )و نظاير آن PMPشامل (ابدون محتواي مجزمهارتي ارائه آزمون  - ب
 مشاوره مجازي  _ج

  :ارائه محتوا و آزمون - الف
ب الكترونيكي، اساليد هاي ، كتاداراي يك يا چند محتواي الكترونيكي از قبيل متنمحتواي برنامه هاي مجازي به صورت آنالين يا آفالين 

  .چند رسانه اي و فيلم هاي آموزشي مي باشند
  )فرم ارزيابي ضميمه ( :عوامل امتيازي محتواهاي آموزشي



  

  امتياز % 10حداكثر : معيارهاي فرهنگي  )6- 1
  )ي ايرانبا توجه به ضوابط اسالمي ، حقوقي و اخالقي مطابق با ارزشهاي ملي و ضوابط قانوني مصوب جمهوري اسالم( 
  امتياز % 60حداكثر ) : اهداف، محتوا، شيوه، ارزشيابي(عناصر آموزشي  )6- 2
  امتياز% 10حداكثر : راهنماي رسانه  )6- 3
راهنماي رسانه شامل اهداف آموزشي برنامه، گروه هاي هدف، امتياز تخصيصي به شركت كنندگان در برنامه، كد برنامه، تاريخ قرار گرفتن (

سايت، مدت اعتبار اجراي برنامه، مشخصات تهيه كننده برنامه، چگونگي استفاده از رسانه، هزينه ثبت نام، نحوه انجام آزمون برنامه بر روي 
  .)و ساير توضيحات تكميلي مورد نياز مشمولين شركت كننده در برنامه مي باشد

  امتياز %15حداكثر : تكنولوژيك  _معيارهاي هنري  )6- 4
  ) و بهره گيري از سبك هاي متناسب با اهداف و محتواي برنامه... يت كيفيت گفتار و موسيقي و تصاوير متحرك و مانند تناسب و مطلوب(
  %5حداكثر : تناسب رسانه با اهداف، محتوا و روش آموزشي برنامه  )6- 5

ر بر اساس ضرايب فوق يك به هر ساعت آموزشي حداكث. امتياز نهايي هر برنامه پس از تعيين ارزش ساعت آموزشي مشخص مي گردد
  .امتيار آموزش مداوم تخصيص مي يابد

  . امتياز نهايي هر برنامه از حاصل ضرب دو پارامتر شامل عوامل امتيازي فوق و ساعت مطالعه محتوا محاسبه مي شود  )6- 6
  ):و نظاير آن PMPشامل (ابدون محتواي مجزمهارتي ارائه آزمون  -ب

و مجزا باشد و فقط شامل توضيح مورد مهارتي و يا نظير آن و آزمون مربوطه باشد ، در هربرنامه بايستي  اگر برنامه فاقد محتواي مشخص
  . گزينه داشته باشد  5هر سوال نيز حداقل . امتياز در نظر گرفته شود  2/0تا  05/0سوال مطرح شود و به ازاي هر سوال  5حداقل 

  :مشاوره مجازي  _ج
يد شامل فرآيند پرسش و پاسخ الكترونيكي مي باشد كه در آن مسائل و مشكالت حرفه اي مشموالن توسط اين حالت به عنوان روش جد

اين طرح در چند مركز مجاز با تعيين اداره كل آموزش مداوم به صورت آزمايشي . اساتيد مشاور منتخب دانشگاه ها پاسخ داده مي شود 
  .  وراي عالي ارائه خواهد شد اجرا مي شود و پس از آن جهت بررسي و تصويب به ش

  .در توليد برنامه رعايت نشده باشد، برنامه مورد بررسي قرار نمي گيرد6-1 در بند چنانچه مالحظات مندرج :1تبصره
از امتياز به ميزان امتياز حاصل  5/2تا  1به برنامه هايي كه در آن به اخالق پزشكي توجه شده باشد پس از ارزيابي برنامه از  :2تبصره

  .اضافه مي گردد 6مجموع عوامل امتيازي ماده 
جهت تعيين امتياز برنامه با توجه به عوامل امتيازي فوق و ساعت مطالعه اي فراگير براي انجام فعاليت هاي متوجه اهداف  :3تبصره

ص موضوعي مرتبط با محتواي بر حسب رشته و تخص) نفره 3ترجيحاً (گروه هاي كوچك ارزيابي  ،برنامه آموزشي الزم داردكه يادگيري 
 . برنامه تشكيل مي گردد

ضرورت داشته در غير اين صورت بررسي داشتن پرسشنامه نظر سنجي جهت جمع آوري نظرات مشمولين در خصوص برنامه  :4تبصره
  .برنامه مقدور نخواهد بود

  :اراي خصوصيات زير باشد فيلم آموزشي برنامه هاي حضوري استفاده شده در برنامه هاي مجازي بايد د: 5تبصره
  كيفيت مطلوب صدا و تصوير ) الف
  .محتواي فيلم صرفا شامل مطالب آموزشي مفيد بوده و فاقد هرگونه صدا و تصوير اضافي و غير آموزشي باشد ) ب
  .رضايت مدرسين جهت استفاده از مطالب مربوط به ايشان در فيلم كسب شود) ج



  

فيلم آمورزشي برنامه هاي حضوري طوري تنظيم گردد كه مشمولين شركت كننده در برنامه الزم است كد برنامه مجازي حاوي ) د
 .شركت نمايند) شده برنامه حضوري فيلم ضبط(ري نتوانند در برنامه مجازي آن حضو

 
مجري برنامه برنامه هاي آموزشي كه مجوز تخصيص امتياز آموزش مداوم دريافت مي نمايند تحت نظارت و با مسئوليت مركز  )7ماده

از شركت  )webتحت شبكه (گيري شركت كنندگان در برنامه برروي سايت مركز مجري قرار مي گيرد و به صورت تارنما  جهت بهره
و  5و متعاقباً با توجه به ماده يا در غير اينصورت در قالب لوح هاي هوشمند آزمون بعمل آمده كنندگان در برنامه آزمون بعمل مي آيد 

  .وطه گواهي شركت در برنامه جهت شركت كنندگان صادر خواهد گرديدتبصره مرب
رعايت فاصله زماني متناسب با مدت زمان در نظرگرفته شده براي مطالعه محتوا توسط فراگير و ارائه سئواالت آزمون ضروري  :1تبصره

  .است و نبايد محتوا و سئواالت همزمان ارائه گردد
ت آزمون بايستي به گونه اي پيش بيني گردد كه سئواالت براي هر فراگير در هر بار آزمون بصورت ساز و كار ارائه سئواال :2تبصره

  .ارائه شود) random( تصادفي
  

مدت زمان اجراي برنامه از تاريخ قرار گرفتن بر روي سايت مركز مجري جهت بهره گيري شركت كنندگان در برنامه با تشخيص و  )8ماده
  .تعيين مي گردد ) حداكثر تا سه سال(مداوم ابالغ اداره كل آموزش 

  
. ورد و به اداره كل آموزش مداوم اعالم ميگرددآمبلغ ثبت نام با توجه به هزينه تمام شده توليد و ارائه برنامه توسط مركز مجري بر )9ماده

نتيجه حاصل از ارزيابي برنامه در اختيار اداره با در نظر گيري مبلغ اعالم شده و ) تعيين شده توسط مركز مجري (تأييد مبلغ نهايي ثبت نام 
  .كل آموزش مداوم مي باشد

  
برخي از برنامه ها با تشخيص اداره كل آموزش مداوم با توجه به نوع برنامه و نتيجه ارزيابي و نظرات كارشناسي ارزيابان  امتياز  )10ماده

  .صورت در مجوز صادره ذكر مي گرددمي تواند معادل امتياز برنامه هاي مدون منظور شود كه در اين 
 

با توجه به ضرورت امر آموزش مداوم پزشكان خانواده، اداره كل آموزش مداوم مجاز است نحوه كسب امتياز از    برنامه هاي ) 11ماده 
  .مجازي و غيرحضوري اين گروه از مشمولين را بررسي و در صورت نياز مورد تجديد نظر قرار دهد

  
موظف است بر حسب پيشرفت هاي آموزش مجازي و نياز مراكز و مشمولين، دستورالعمل مربوطه را ل آموزش مداوم اداره ك )12ماده

  .تدوين و روزآمد نمايد
 

جلسه شوراي عالي آموزش مداوم سي امين  تبصره در11ماده و 12مجازي آموزش مداوم جامعه پزشكي در  ي آموزشيآيين نامه برنامه ها
.كليه دستورالعمل هاي قبلي مغاير با آن ملغي مي گردد و به تصويب رسيد 22/4/1391مورخ جامعه پزشكي 

  
  
  
  



  

  
  
  

  بسمه تعالي
  فرم ارزيابي برنامه هاي مجازي آموزش مداوم

  :سازمان مجري :                                                                      عنوان برنامه 
  )درصد(امتياز پيشنهادي   ازدرصد امتي  عوامل امتيازي

  معيارهاي فرهنگي
رعايت مسائل حقوقي و قانوني مشاركت كنندگان / رعايت ضوابط اخالقي و اسالمي در تهيه و تدوين محتوا

   مطابقت محتوا با ارزش هاي ملي و فرهنگي

10    

    10  اهداف  1عناصر آموزشي
    15  محتوا
    15  روش
ارزشيا

  بي
15    

    5  منابع
  هنماي رسانهرا

درج مشخصات كامل تهيه كنندگان به همراه مسئوليت هريك در درس / ذكر اهداف كلي درس يا برنامه 
  توضيح شفاف چگونگي استفاده از رسانه و انجام آزمون / مربوطه

10    

    15  2تكنولوژيك -معيارهاي هنري
    5  روش ارائه محتوا / روش آموزشي برنامه/ محتوا / تناسب نوع رسانه با اهداف

    100 جمع
 ساعت آموزشي:                   ساعت مطالعه پيشنهادي برنامه

 :گروه ياگروه هاي هدف برنامه به تفكيك رشته و مقطع تحصيلي
  :مدت زمان اعتبار اجراي برنامه

  بلي            خير                                                                           امتيازبرنامه مي تواند به عنوان معادل امتياز برنامه مدون منظورشود؟        
 ريال:                               هزينه ثبت نام

  امضاء       :                                                                                  نام ونام خانوادگي ارزيابان
1-  
 2-  

                                                 
 برای راهنمايی بيشتر جدول مالک های عناصر آموزشی در پشت صفحه آمده است ١

  برای راهنمايی بيشتر جدول معيارهای هنری تکنولوژيک در پشت صفحه آمده است ٢

:امتيازنهايي  



  

3-  
  :كدبرنامه:                                                                                                    عنوان برنامه 

  :امتيازنهايي :                                                                                                 كدمركزمجري 

  ) اهداف ، محتوا ، روش ارائه، ارزشيابي و منابع(عناصر آموزشي:1جدول
 اهداف

  .گروههاي هدف طراحي شده است/بر اساس نيازهاي آموزشي و حرفه اي گروه
  .به شيوه اي ارائه شده اند كه بازتابي از محتواي دوره هستند) آموزشي (و اهداف يادگيري   اهداف كلي

  . و اهداف يادگيري نيز كامال اهداف كلي را پوشش داده اند ، اهداف يادگيري را در بر مي گيرند ف كلياهدا
  .بيان شده استجهت آشنايي با موضوع آن بخشو اهداف يادگيريمفاهيم كليديارائه محتوي هربخش ، قبل از

 محتوا
  .را داردمحتوا توسط همتا مرور شده است يا تاييديه مرجع معتبر علمي 

  .محتوا ويراستاري شده است و فاقد ايراد نگارشي است
  .سطح دشواري محتوا با سطح يادگيرندگان و گروه سني آن ها همخواني دارد

  .شنيداري متناسب با گروه يادگيرنده بوده و يادگيري متن را تسهيل مي كنند -مثال ها، نمودار ها ، جداول و عناصر ديداري
  .سازمان يافته است محتوا به طور منطقي

  .عنوان درس با محتوا و اهداف همخواني دارد
  .در پايان هر درس خالصه اي از محتوا ارائه شده است

  .است و مناسب فواصل خطوط و پاراگراف ها يكسان

 روش
  . روش آموزشي متناسب با اهداف انتخاب شده است

  .استروش آموزشي متناسب با ويژگي هاي محتواي درس انتخاب شده 
  .كليشه اي نبوده و با توجه به نكات آموزشي و جهت يادگيري بيشتر نوشته شده اندي ساخت درس دستورالعمل ها

  ..را در دنبال كردن برنامه هدايت و تشويق مي كندظاهر محتوا از لحاظ ديداري يادگيرنده 

 ارزشيابي
  .تبراي طرح سواالت رعايت شده اس   استاندارد هاي طراحي آزمون،

  .پاسخ هاي صحيح يا غلط بازخورد مناسب دريافت مي كنند
  .آزمون ها و تمرين ها يادگيري را افزايش مي دهند

  .و جامع و كامل هستند زمون ها و تمرين ها متناسب با اهداف درس طراحي شده اندآ
  .آزمون ها تنها سطوح شناختي را نمي سنجند بلكه سطوح باالي تفكر را نيز درگير مي كنند

 .است آزمون پاياني و سواالت پاياني در انتهاي هر بخش ودرس داراي پيش آزمون 
 منابع

  .اصيل و روز آمد بوده و در پايان درس ارائه شده اند يا عناصر ديداري، منابع مورد استفاده در تهيه محتوا
 .فهرستي از منابع تكميلي جهت مطالعه بيشتر يادگيرندگان ارائه شده است

  معيارهاي هنري و فناوري :  2جدول 



  

  

  

 .ديداري به ميزان متعادلي در محتوا استفاده شده است –از عناصر شنيداري 
  .شنيداري و متن از اصول چندرسانه اي پيروي مي كند –همزماني عناصر ديداري 

  .شنيداري قابليت بزرگنمايي در صفحه جداگانه را دارند –عناصر ديداري 
  .را افزايش مي دهد و جنبه تزئيني ندارد ويبوده، درك و سطح شناختي يادگيرنده داري با توجه به اهداف محتوا شني -ارائه عناصر ديداري

  .و از لحاظ شنيداري مطلوب است ، همزمان با ساير عناصر بودهصوت ارائه شده يكدست بوده
  .حجم عناصر استفاده شده به گونه اي است كه بارگذاري درس را كند نمي كند

  .سبب جلب عالقه مخاطب مي شود است و جذاب در تصاوير يا متن متناسب با پس زمينه بوده، هاي مورد استفاده رنگ 
  .رسانه نهايي با انواع رايانه ، موبايل يا ساير ابزارهاي استفاده شده توسط كاربر همخواني دارد

  .حيط نهايي طراحي شده كاربر پسند استم.كليه پيوندها و دكمه هاي مورد استفاده در درس به درستي كار مي كنند


