
  كوتاه مدت حرفه اي  آئین نامه تاسیس وبرگزاري دوره ھاي

    

  ھدف :   .١ 

  ھدف از برگزاری اين دوره ھا ارتقاء مھارت ھاي حرفه اي دانش آموختگان علوم پزشكي است. 

  .تعريف دوره :٢

آموختگان علوم دانش  دوره کوتاه مدت حرفه اي به دوره اي اطالق مي شود كه ضمن تامین نیازھاي حرفه اي  

جايگزين مدارك رسمي  پزشكي و ارتقاء مھارت ھاي حرفه اي آنان ، منتج به صدور گواھي شده ولي اين گواھي 

  دانشگاھي نخواھد شد. طول دوره بسته به محتواي دوره از دو ھفته تا شش ماه است.

  .شركت كنندگان :٣

  )١٠/٢/١٣٧۶مصوبه ھیات وزيران  ٣ھستند.(ماده کنندگان اين دوره ھا ، دانش آموختگان علوم پزشكي شرکت 

  شامل موارد ذيل مي شود: .مشخصات دوره ھاي كوتاه مدت حرفه اي ۴

  عنوان دوره      )١

  ضرورت و كاربرد دوره      )٢

  شود)طول مدت آموزش(طول مدت براساس محتوا تعیین می      )٣

  رشته تحصیلي و سوابق آموزشی آنان)(كلیه ويژگیھاي فراگیران ،  شرايط فراگیران      )٤

  محل آموزش(محل فیزيكي آموزش بايد از امکانات الزم جھت رسیدن به اھداف دوره برخوردارباشد)      )٥

  بندی)تقويم زمانی(شروع و اتمام دوره، آزمون ورودی و زمان      )٦

لسات سخنرانی، روش عملی يادگیري مانند خواندن مقاله، ج–نحوه آموزش(شیوه ھاي ياددھي       )٧

  وشبیه سازي ، آزمايشگاه ،ارائه از طريق ويدئوو كامپیوتر........)

  مسئول دوره آموزش و مدرسین دوره( ويژگیھاي مسئول دوره ومدرسین )       )٨

  مقررات آموزشی(حضور و غیاب ،ساير مقررات آموزشي )       )٩

  ظرفیت دوره (تعداد شركت كنندگان)    )١٠

  نحوه ارزيابي يادگیرندگان(آزمون تئوری، عملی، نمره قبولی و .... )   )١١

  (میزان شھريه متناسب با برآورد ھزينه دوره تعیین مي شود)  شھريه   )١٢

  محتواي دوره    .۵

  محتواي دوره شامل اھداف اختصاصي ، توصیف كامل مراحل انجام مھارت و منابع علمي مي شود.

  مراكز مجري .6      

دانشگاھھاي علوم پزشكي مجاز به برگزاري دوره ھاي كوتاه مدت حرفه اي مي باشند. ساير مراكز مي توانند با    

نمايند. بديھي است در كلیه موارد مسئولیت   ھمكاري دانشگاھھاي علوم پزشكي اقدام به برگزاري اين دوره ھا

 دوره بعھده دانشگاه علوم پزشكي است.



  ا برگزاري دوره . فرايند تأسیس و /ي٧

  توانند با رعايت مفاد آئین نامه ،درخواست تاسیس و/يا برگزاری دوره نمايند.دانشگاه ھاي علوم پزشكي می

ضوابط و برنامه تاسیس دوره از دانشگاھھاي علوم پزشكي به اداره كل آموزش مداوم جامعه پزشكي ارائه  -٧-١

  جد شرايط قابل اجرا خواھد بود.شده و پس از تائید در اين اداره ، در مراكز وا

ماه پیش ازبرگزاري دوره تكمیل و به اداره کل  ٣دوره کوتاه مدت حرفه اي بايد حداقل   درخواست برگزاري - ٧ -٢  

آموزش مداوم جامعه پزشکی ارسال شود. صدور مجوز برگزاري دوره از اختیارات اداره كل آموزش مداوم جامعه 

  پزشكي است .

  متیازآموزش مداوم . اختصاص ا٨  

يكي از انواع برنامه ھاي آموزش مداوم است كه به آن امتیاز آموزش مداوم   دوره ھاي كوتاه مدت مھارت حرفه اي 

  نیز تعلق مي گیرد. گواھي امتیاز طبق ضوابط برنامه ھاي آموزش مداوم صادر مي شود.

  گواھینامه دوره   . اعطاء٩  

اين گواھي حاوي   يد به تائید معاون آموزشي دانشگاه ودبیر ھر دوره برسد.گواھي دوره كوتاه مدت حرفه اي با

جايگزين مدرك رسمي دانشگاھي   طول دوره ،محتواي آموزش و میزان صالحیت كسب شده خواھد بود.اين گواھي

ً ارزش آموزش   مداوم را دارد نشده ومشخصا


