
 )يین نامه تخصیص امتیاز به برنامه ھاي حضوري آموزش مداوم (سیستم امتیازدھيآ

  

، سمنیار، كارگاه بھداشتي، دوره ھاي كوتاه مدت (امتیاز دھي برنامه ھاي حضوري آموزش مداوم شامل ھمايش (كنگره -الف

امتیاز مي باشد. حداكثر امتیاز در ھر روز برنامه  ٦/٠آموزشي و برنامه ھاي مدون بر پايه يك ساعت فعال آموزشي معادل حداكثر 

 .امتیاز) مي باشد ٤(

   امتیاز تعلق مي گیرد ٥/٠به كنفرانس ھاي روزانه و ادواري براي ھر يك ساعت فعال آموزشي حداكر. 

  با توجه به محتوا از ساعات مفید برنامه خواھد بود. (كارگاھھاي آموزشي  %٤٠امتیاز كارگاھھاي آموزشي و پژوھشي حداكثر

كارگااھھاي  : برخي ويژه اعضاء ھیئت علمي و برخي ويژه كلیه مشمولین قانون آموزش مداوم مي باشند. به عنوان مثال

آموزشي ارزشیابي سواالت امتحاني، طرح درس، روش تدريس منحصر به اعضاي ھیئت علمي و كارگاه ھاي ارتقاء مستمر 

شمولین مي باشند. كارگاھھاي پژوھشي مانند : روش تحقیق مقدماتي و كارگاه آمار و كیفیت يا مقاله نويسي جھت كلیه م

 (.آنالیز نیز قابل ارائه جھت كلیه مشمولین مي باشد

  كل امتیازات خود را از محل شركت در برنامه ھاي مدون  %٤٠مشمولین قانون آموزش مداوم غیر ھیات علمي موظفند حداقل
تواند از طريق شركت در دوره ھاي كوتاه مدت آموزشي و فعالیت ھاي امتیاز برنامه ھاي مدون ميكسب نمايند تا نیمي از 

 .آموزشي، پژوھشي (مانند تالیف مقاله، تالیف يا ترجمه كتاب، سخنراني در ھمايش ھاي علمي داخلي و خارجي) تامین گردد

  ارش صبحگاھي، كنفرانس ھاي آموزشي دستیاران و... به فعالیت ھاي جاري آموزشي در مراكز آموزشي درماني مانند گز

 .امتیاز تعلق نمي گیرد

   ...به فعالیت ھاي جاري آموزشي در مراكز آموزشي درماني مانند گزارش صبحگاھي، كنفرانس ھاي آموزشي دستیاران و

 .امتیاز تعلق نمي گیرد

  

ا و نیازھاي ترسیم شده از سوي اداره كل آموزش مداوم تھیه برنامه ھايي كه عناوين و موضوعات آنھا در راستاي اولويت ھ -ب

و از شیوه ھاي اجراي فعال و متنوع آموزشي برخوردار باشند از امتیاز كامل يك ساعت  (گشته (براساس فھرست اعالم شده

 .باشد ) امتیاز مي٦فعال آموزشي مانند يك امتیاز برخوردار خواھند بود. حداكثر امتیاز در ھر روز برنامه (

 فھرست اولويت ھاي و نیازھا در مقاطع سه ماھه توسط معاونت آموزشي اعالم خواھد شد. 

  

امتیاز خواھد  ١٢امتیاز و در گروه پیراپزشكي و حرف وابسته پزشكي  ٢٠حداكثر امتیاز ھر برنامه آموزشي در گروه پزشكي  -ج

 .بود

  

ق با اھداف برنامه دسته بندي نموده و درصد امتیاز مناسب براي ھر دسته را دبیران ھر برنامه موظفند گروه ھاي ھدف را مطاب -د

 .به كمیته تخصیص امتیاز پیشنھاد نمايند

  

 تخصیص امتیاز به سخنرانان حضوري آموزش مداوم

زه و به ھر يك از سخنرانان برنامه ھاي حضوري آموزش مداوم جامعه پزشكي مانند كنگره، سمینار، كنفرانس ھاي يك رو -1

 .امتیاز تعلق خواھد گرفت ٣ماھیانه، كارگاه، برنامه مدون، دوره كوتاه مدت آموزشي به ازاي ھر سخنراني حداكثر 

به ھر يك از سخنرانان برنامه ھاي حضوري آموزش مداوم جامعه پیراپزشكي و حرف وابسته پزشكي مانند كنگره، سمینار،  -2

امتیاز تعلق  ٢برنامه مدون، دوره كوتاه مدت آموزشي به ازاي ھر سخنراني حداكثر  كنفرانس ھاي يك روزه و ماھیانه، كارگاه،

 .خواھد گرفت

 .ھر سخنران از ارائه يك عنوان برنامه مدون در ھر سال مي تواند حداكثر سه بار امتیاز كسب نمايد -3

امتیاز و در برنامه ھاي آموزش مداوم جامعه  (2)به ارائه دھندگان پوستر در برنامه ھاي آموزش مداوم جامعه پزشكي حداكثر  -4

 .) امتیاز اعطاء خواھد شد١پیراپزشكي و حرف وابسته پزشكي حداكثر (

امتیاز مي  ١٠مجموع امتیازات قابل محاسبه در ھر برنامه آموزش مداوم صرف نظر از تعداد سخنراني و ارائه پوستر حداكثر  -تبصره

 .باشد

ين آيین نامه به سخنرانان به عنوان فعالیت آموزشي و پژوھشي (نوع چھارم برنامه ھاي آموزش امتیازي كه براساس مواد ا -5

 .مداوم) تعلق مي گیرد مي تواند جايگزين بخشي از امتیازات الزم براي برنامه ھاي مدون شود

  

 .باشندمنظور از (سخنرانان) ارائه دھندگان مقاله، گردانندگان و اعضاي میزگرد و يا مدرسین مي  -


