
  

  بسمه تعالي

  

   خودآموزيهاي آيين نامه توسعه اجراي برنامه

  ) مقاالت( 

  

  )مقدمه 

  گروه برنامه هاي آموزش مداوم مي باشد كه به مجموعه فعاليت هـايي كـه مـشمولين از طريـق                      ۵برنامه هاي خودآموز يكي از          

  .اطالق ميگرددم مي دهند انجا خويش  حضوري در جهت ارتقاء علمي غيراز انواع برنامه هاي آموزش مداوم

 بـه   ركت كننـده  از رشد كمي در تعداد برنامه و نيز تعداد شـ            اجراي اين گروه از برنامه ها         ۱۳۸۵  تا        ۱۳۷۵ دوره پنجساله       دو طي

  با توجه به مصوبه هفدهمين جلسه شوراي عالي امكان كسب امتيـاز              ۱۳۸۲از سال     .  برخوردار بوده است     لحاظ دسترسي آسان تر   

  .  درصد امتياز هر دوره پنج ساله فراهم گرديده است۵۰ طريق برنامه هاي خودآموزي تا سقف   از

اكنون با در نظرگيري اينكه توسعه كيفي برنامه هاي خودآموزي از جمله اهداف برنامه ريزي برنامه هاي  آمـوزش مـداوم در دوره                        

 نامه ذيل در خصوص اجـراي   برنامـه هـاي خودآمـوزي در قالـب      پنجساله سوم مي باشد، پس از بازنگري هاي بعمل آمده، آئين     

  :مقاالت تنظيم گرديده است 

  :مند تبعيت كند م مقاالت خودآموزي بايد از طراحي آموزشي نظا ) ۱ماده 

  .هاي هدف طراحي شده باشد گروه/ براساس نيازهاي آموزشي گروه  •

 .هاي هدف تعيين و مشخص گرديده باشد هگرو/ اي گروه اهداف آموزشي در جهت تامين نيازهاي حرفه •

 .محتواي آموزشي با توجه به اهداف تنظيم گردد •

 .باشد گيري شده ارائه محتوا با بيان اهداف آغاز شده و با مقدمه و ارائه متن اصلي ادامه يافته و در پايان نتيجه •

 . گرفته شود انسجام و توالي در ارائه محتوا رعايت شود و از ادبيات مناسب نوشتاري بهره •

فهرستي از منابع مطالب و محتواي آموزشي ارائه شده تنظيم گردد و نيز فراگيـران بـه منـابعي بـراي مطالعـه بيـشتر در                           •

 .موضوع مربوطه راهنمايي شوند

هماهنگي ميـان  . (به منظور انجام آزمون، سؤاالت ارزشيابي با توجه به اهداف آموزشي و محتواي ارائه شده طراحي گردد             •

 )اف ، محتوا و ارزشيابي ضروري استاهد

به .  يادگيري مالحظه شده در اهداف آموزشي طراحي شده باشد         –سؤاالت ارزشيابي متناسب و متناظر با سطوح ياددهي          •

 يادگيري نيز و طراحي و تنظيم محتـوا         ف آموزشي ناظر بر تامين سطوح مختلف      عبارتي ضمن آنكه به در نظر گيري اهدا       

  همچنين بر همين مبنا نسبت به طراحي سؤاالت متناسب كـه پاسـخگويي               ;شود     اهداف توجه مي   در راستاي تحقق آن   

 ونـاگون و درك   صحيح به آنها نيازمند درك عميق ، مقايسه ، تفسير، تلخيص، استنتاج ، برقراري رابطه ميـان نظـرات گ                   

  .د مبادرت گرددباش ارتباط بخشهاي مختلف محتوا مي



  . مقاالت مساله نگر و سالمت گرا باشد ضروريست محتواي ) ۲ماده 

 پژوهشي از كميسيون نشريات معاونت تحقيقات و فنـاوري وزارت متبـوع محـل نـشر                 –داراي رتبه علمي     نشريات    ) ۳ماده  

  .باشند مقاالت خودآموزي مي

 انتشار مقاالت خودآموزي تا     توانند با تاييد هيئت تحريريه نشريه مربوطه نسبت به           مي ۳نشريات مورد اشاره در ماده      ) ۱تبصره  

  . امتياز ساالنه اقدام نمايند۴سقف 

در نـشريه داراي    )  امتياز ۴(     تصميم گيري در خصوص انتشار مقاله خودآموز با ميزان امتيازي بيش از امتياز مقرر               

  . پژوهشي در اختيار اداره كل آموزش مداوم خواهد بود–رتبه علمي 

 پژوهشي برحسب  اعالم رتبه كميـسيون نـشريات معاونـت            – شده در نشريه داراي رتبه علمي        به هر مقاله منتشر    ) ۲تبصره  

 تـا   ۲ يك امتياز آموزش مداوم و در مورد نـشريات داراي رتبـه              ۱در مورد نشريات داراي رتبه      تحقيقات و فن آوري     

  . حداكثر يك  امتياز آموزش مداوم تخصيص مي يابد

 مـي توانـد     ۳ مـاده    ۱با توجه به تبـصره      و پژوهشي ، يك مقاله خودآموزي       –اي رتبه علمي    در هرشماره نشريه دار    ) ۳تبصره  

  .منتشر گردد

مراكز مجاز مجري برنامه هاي آموزش مداوم مي توانند طي مكاتبه با اداره كل آموزش مداوم كه متـضمن عنـوان              ) ۴تبصره  

اي هدف برنامه مي باشد ، مراتب را اعالم تا نسبت           مقاله ، عنوان و شماره نشريه محل درج مقاله و گروه يا گروه ه             

  .به صدور مجوز تخصيص امتياز به شركت كنندگان در برنامه مربوطه اقدام گردد

 پژوهـشي از    –نـشرياتي كـه فاقـد رتبـه علمـي           ( تصميم گيري در مورد انتشار مقاالت خودآموزي در ساير نشريات            ) ۴ماده  

رشـته  / با در نظرگيري ضوابطي ماننـد درجـه تحـصيلي           ) باشند    فناوري مي كميسيون نشريات معاونت تحقيقات و      

 تعـداد  وميـزان تبليغـات منـدرج در نـشريه     / تخصصي و عضويت اعضاي هيئت تحريريه نشريه در هيئـت علمـي           

  .مخاطبين برحسب مورد در اختيار اداره كل آموزش مداوم خواهد بود

مراكز مجاز مجري برنامه هاي آموزش مداوم  در صورت تمايل به اجراي برنامه خود آموزي از طريق نشريات مـورد        )  تبصره 

 مي توانند درخواست خود مبني بر صدور مجوز تخصيص امتياز به شركت كنندگان در برنامـه  كـه                    ۴اشاره در ماده    

 مقاله مورد نظر مي باشد را  بهمراه مقاله مربوطه           متضمن گروه يا گروه هاي هدف برنامه و عنوان نشريه محل درج           

و يك نسخه از آخرين شماره نشريه اي كه مقرر است مقاله از طريق آن منتشر گردد  به اداره كل آمـوزش مـداوم                         

ارسال نمايند تا پس از بررسي در صورت تاييد نسبت به تعيين ميزان امتياز آموزش مداوم و صدور مجوز تخـصيص                     

   .شركت كنندگان در برنامه خود آموزي اقدام گرددامتياز به 

مـشخص در   ) يـادگيري (ضروري است مقاالتي كه به عنوان برنامه خود آموز منتشر مي گردد داراي اهداف آموزشـي                 ) ۵ماده  

  .ابتداي مقاله بوده و پرسشنامه نظرسنجي از شركت كنندگان در برنامه بهمراه آن منتشر گردد

  .   سال تعيين مي گردد۱از تاريخ صدور مجوز به مدت  ) مقاله ( خود آموزي تبار اجراي برنامه مدت زمان اع ) ۶ماده 



توانـد بـصورت      باشد كـه مـي      ميارزشيابي شركت كنندگان در برنامه از طريق پاسخگويي به سؤاالت چهارگزينه اي             )  ۷ماده  

ه منـوط بـه پاسـخ گـويي صـحيح           ركت در برنامـ    صدور گواهينامه ش   . الكترونيكي و غير الكترونيكي  انجام پذيرد          

  .خواهد بود آزمون   درصد  از سؤاالت ۷۰ به حداقل   شركت كنندگان 

 خودآموزي مركز مجـري مـؤثر        هاي اجراي برنامه    تواند در ارزيابي ساالنه فعاليت      انجام آزمون بصورت الكترونيكي مي    ) تبصره  

  .باشد

 در خـصوص    ۱ تخصيصي به مقاله خود آموزي با در نظرگيري موارد منـدرج در مـاده                 امتياز ۱الزم است به ازاي هر       ) ۸ماده  

  . سئوال آزمون طراحي شود۱۰طراحي سؤاالت ارزشيابي 

 با امضاء دبير آمـوزش   در صورت مجري بودن دانشگاهگواهينامه شركت در برنامه خودآموزي و  كسب امتياز مربوطه  ) ۹ماده  

 بودن ساير مراكز با امضاء رئيس مركـز و سـردبير              سردبير نشريه و در صورت مجري      دانشگاه ذيربط و امضاء   مداوم  

  .نشريه مربوطه صادر مي گردد

 خواستار دريافت مجوز ساليانه جهت نشر مقاالت خود آموز در يك نـشريه باشـند مـي                  مراكز مجاز مجري   چنانچه    ) ۱۰ماده  

 چنانچه مقاالت خودآموزي منتشر  سال نمايند تا پس از بررسيبه اداره كل آموزش مداوم ارتوانند درخواست خود را    

   در علومشده آنها به لحاظ رعايت متدولوژي پژوهش و آموزش

 علوم پايه يـا علـوم       ا باشند و نيز برحسب زمينه موضوع در        ، سالمت نگر  و  مساله گر                    پزشكي مناسب ارزيابي شوند   

 نسبت به    د،نپرداخته و توامان در جهت ارتقاء حرفه اي مشمولين نگاشته شده باش           باليني به تناسب به ارائه نظريات       

امتياز يك حداكثر    امتياز آموزش مداوم در طي يك سال با ملحوظ داشتن ميزان ۱۵صدور مجوز ساليانه تا سقف          

  . اقدام گردد امتياز به  هر شماره نشريه و حداكثر سه  تخصيصي به هر مقاله

 مـي  ۱۰شرياتي كه مجوز ساليانه دريافت نموده اند پس از انتشار مقاله طي سه سال متوالي با شرايط مندرج در ماده   ن )تبصره  

  امتياز آموزش مداوم سـاالنه در انتـشار مقـاالت خودآمـوز برخـوردار      ۲۵  امتياز و پس از سه سال  از           ۲۰توانند از     

  .گردند

شامل اطالعات ثبت نام كنندگان، مشخـصات برنامـه  و           (  مستندات اجراي برنامه     مراكز مجري برنامه ملزم هستند     ) ۱۱ماده  

را تا حداكثر سه ماه پس از پايان دوره اعتباري يك ساله اجـراي برنامـه بـه اداره                   ) فرم هاي نظرسنجي از مشمولين    

  .كل آموزش مداوم ارسال نمايند

آموزش مداوم به شـركت كننـدگان در برنامـه توسـط اداره كـل               مجوز اجراي برنامه خود آموزي و تخصيص امتياز          ) ۱۲ماده  

آموزش مداوم صادر مي گردد و اجراي برنامه و انجام آزمون تحت نظارت و با مسئوليت مركز مجـري انجـام  مـي                        

  . پذيرد

ود آمـوز   اداره كل آموزش مداوم مجاز خواهد بود در صورت رعايت نكردن ضوابط تعيين شده در اجـراي برنامـه خـ                     ) ۱۳ماده  

  .مجوز صادره را لغو نمايد

  



ش جلسه شوراي عالي آمـوز     تبصره  در بيست و چهارمين        ۷  ماده و   ۱۳در) مقاالت(  برنامه خودآموزي    آئين نامه توسعه اجراي   

  . به تصويب رسيد  ۸۷/ ۱۹/۶مداوم جامعه پزشكي در تاريخ  

  

  


