
 

 1  های آموزش مداوم جامعه پزشکیمجموعه استانداردهای مراکز و برنامهچک لیست 

 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 اعتباربخشی استانداردهای چک لیست 

 پزشکی های آموزش مداوم جامعهکز و برنامهمرا
 :اطالعات کلی

 نفرولوژی کودکانعلمی  انجمن   :نام مرکز آموزش مداوم

 آقای علی آرش ، خانم صبحی (:آوری اطالعاتوولین جمعمس)اسامی بازدیدکنندگان 

 

م ، دکتر دکتر سید طاهر اصفهانی ؛ دکتر معصومه محک :حاضر در زمان بازدیدمسووالن مرکز آموزش مداوم اسامی 

  ، دکتر نکیسا هومن طباطبایی ، دکتر سید محمد تقی نعمت اهلل عطایی 

 

 2/6/1893  :(آوری اطالعاتجمع)تاریخ بازدید 

 

 
 

 

  رسالتتعیین اهداف و  . 1 استاندارد

 خیر   بله  مکتوب دارد؟ راهبردیآیا مرکز آموزش مداوم برنامه  -1

 :در صورت مثبت بودن -2

   برنامه راهبردی مستقل دارد. 

    راهبردیجزئی از برنامه  معاونت آموزشی دانشگاه ،  ،انجمن است سازمان. 

  1836       درسال تاسیس: هتاریخ تدوین برنام -8

 برنامه توسط چه کسانی تدوین شده است؟ -4

 هیئت رئیس انجمن

    کارشناس 

   مرکز آموزش مداوم  مدیر 

    مرکزکمیته آموزش مداوم 

                 هیئت موسس:  سایر  ........................................................................................................................................................................ 

 

 مراکز آموزش مداوم یاستانداردها( الف



 

 2  های آموزش مداوم جامعه پزشکیمجموعه استانداردهای مراکز و برنامهچک لیست 

 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 های زیر در برنامه به طور شفاف و مستقل وجود دارد؟کدام یک از قسمت -5

   رسالت و چشم انداز 

   هدف از آموزش مداوم 

   (موارد به پیوست ارسال شود) تحت پوشش حیطه موضوعات. 

   تحت پوشش گروه هدف 

   آموزش مداوم نوع فعالیت 

    از اجرای برنامهنتایج مورد انتظار 

   برنامه عملیاتی کوتاه مدت 

   برنامه عملیاتی بلند مدت 

   :شود؟ چگونگی آن را شرح دهیدپایش می اهبردیرآیا برنامه  -6

 ازطریق تماس تلفنی یا در سمینارها و گردهمایی های علمی  ، ایمیل وفضای مجازی  از طریق    

 درجلسات هیئت مدیره از نظر رسیدن به اهداف مد نظر و معضالت پیش رو   

رح میشود سپس از طریق ایمیل و فضای ابتدا مواردی که باید موردنقد قرار گیرد به صورت پرسشنامه ط

چند ین بار . مجازی بین اعضا پخش می شود و مهلت یک هفته تا یک ماه برای پاسخ دهی داده میشود

یاداوری صورت می گیرد و سپس در پایان مهلت قانونی نقطه نظرا ت جمع میشود و نتایج در هئت مدیره 

خواسته های اعضا طرح میشود و سپس اط ضعف و یا انجمن مطرح میشود و راهکارهایی برای بهبود نق

 .اقدامات جدید اخذ و به اطالع اعضا رسانده میشود
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

  تحت پوششتعامل با واحدهای  .2استاندارد 

 خیر    بله   آوری کرده است؟های خود را جمعتاکنون نظرات زیر مجموعهآیا مرکز  -1

 :در صورت مثبت بودن -2

   ند کار مکتوب داردبرای این کار فرآی. 

   برای این کار پرسشنامه آماده وجود دارد. 

   شودآوری نظرات انجام میبه طور منظم این جمع. 

   آوری نظرات یک بار تاکنون انجام شده استجمع. 

   شودآوری نظرات در زمان لزوم انجام میجمع. 

   ماینده دارندنآموزش مداوم تحت پوشش در کمیته مرکز  هایمجموعه:  

   :هانمایندهنام و  ...(اعم از دانشکده، گروه آموزشی، بیمارستان، مرکز تحقیقات و )یی که نماینده دارند هاواحد

 اعضای هیئت مدیره انجام میشود مستقیم توسط

 این نظرسنجی در مورد چه موضوعاتی بوده است؟   -8

 رضایت مندی از هیئت انجمن

 پژوهشی گروهی  برای تحقیقاتموضوع و ایجاد ارتباط 

عناوین ، تازه هایی که میباست مورد بحث قرار گیرند ، چالش ها ی تشخیصی و )   در مورد موضوعات سمینارهای انجمن  

 (درمانی 

 ومحل برگزاری .اجرا.و نحوهفواصل  برنامه ها  زمان 

 انجمن برنامه های دبیر علمی

 انتخابات 

 گایدالین ها

 ها در حیطه کاری علمی  کمبودها و کاستی

 :را شرح دهیدنظرسنجی روند انجام  -4

 در فضای مجازی سواالت مطرح کرده نظر سنجی و با نظر عموم رای گیری شود  

 در سمینارهای دوره ای بصورت کتبی و شفاهی پرسش و پاسخ می شود  

 انجمن  عمومی و فوق العاده  جمعمدر جلسات   
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 يت مدير. 3 استاندارد

 خیر    بله    مدیر دارد؟آیا مرکز  -1

 :در صورت مثبت بودن -2

 دکتر نکیسا هومن:  نام و نام خانوادگی

 نفرولوژی کودکان فوق تخصص: تخصص

 کارشناس            استاد            دانشیار          استادیار      مربی :  رتبه

 : مرکز آموزش مداوم های مدیریتی مدیر به غیر از مدیرپست -8
 محل خدمت تاریخ سمت ردیف

  تا از  

عضو کمیته امتحانات گروه  1

 کودکان

دانشکده پزشکی علوم  22/4/1311 4/2/1317

 پزشکی ایران

عضو کمبته آزمون ها ، زیر  2

مجموعه شورای آموزشی 

 دانشکده

 دانشکده پزشکی ایران 1311 14/5/1317

ه عضو هیئت ممتحنه گواهینام 3

 تخصصص رشته کودکان

دانشگاه علوم پزشکی  31/3/1311 12/3/1311

 تهران 

عضو هیئت ممتحنه گواهینامه  4

 تخصصص رشته کودکان

دانشگاه علوم پزشکی  تاکنون 21/3/1312

 ایران

دبیر آزمون ارتقا و گواهینامه  5

 رشته کودکان

 دانشکده پزشکی ایران تا کنون 4/4/12

مون ارتقا ناظر هیئت ممتحنه آز 6

 و گواهینامه رشته کودکان

 دانشکده پزشکی تهران 1311 22/4/1311

ناظر هیئت ممتحنه آزمون ارتقا  7

 و گواهینامه رشته کودکان

 دانشکده پزشکی تهران 1312 17/4/1311

طراح سوال هسته اولیه سومین  1

المپیاد علمی داشنجویان پزشکی 

 کشور

 دانشکده پزشکی تهران  22/5/1311

مسئول درس نشانه شناسی عملی  1

 دانشجویان بخش اطفال

بیمارستان حضرت علی  31/6/1311 11/2/1317

 (ع)اصغر

مسئول محوریت اثر بخشی  11

 بالینی حاکمیت بالینی

بیمارستان حضرت علی  تا کنون 11/11/1311

 (ع)اصغر

بیمارستان حضرت علی  تا کنون 1/1/1311 مدیر خدمات پاراکلینیک 11

 (ع)اصغر

عضو کمیته بحران و بالیا و  12

اورژانس و سوانح و فوریت 

 های پزشکی

بیمارستان حضرت علی  تا کنون 17/11/11

 (ع)اصغر

جانشین مدیر مناطق بیماران در  12

موارد بحران و حوادث غیر 

 مترقبه

بیمارستان حضرت علی  تا کنون 17/11/1311

 (ع)اصغر

عضو کمیته کاهش و مرک و  13

 میر 

بیمارستان حضرت علی  تا کنون 6/3/1311

 (ع)اصغر 

عضو کمیته پژوهشی گروه  14

 کودکان

 گروه کودکان تا کنون 4/7/1317

عضو کمیته اجرایی نظارت و  15

ارزشیابی مراکز آموزشی 

 دانشگاه

دانشگاه علوم پزشکی  1311 23/5/1317

 ایران

 گروه کودکان 1317 31/11/1317مستولییت رزیدنتهای کودکان  16
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 آموزش مداوم

 دانشگاه

عضو شورای آموزشی دانشکده  17

 پزشکی

 دانشکده پزشکی ایران 21/1/1311 26/2/1311

سرپرست بخش فوق تخصصی  11

 دانشکده پزشکی

 دانشکده پزشکی ایران 15/12/1311 12/7/1311

دانشکده پزشکی  15/2/1311 21/7/1311 عضو کمیته ادغام  11

 پزشکی ایران 

معاون امورهیئت علمی  1311 22/11/1311 جازینماینده سازمان م 21

 دانشکده پزشکی

 دانشکده پزشکی تهران 2/11/1311 11/1/1311 عضو کمیته جذب دانشگاه 21

عضو شورای اجرایی گروه  22

 کودکان

 گروه کودکان 16/2/1311 22/1/1311

معاون آموزشی واجرایی گروه  23

 کودکان

 گروه کودکان 1316 1312

بیمارستان حضرت علی  تاکنون 1317 احد توسعه تحقیقاتی بالینیرییس و  42

 اصغر

عضو تیم ارزیاب اعتبار بخشی  42

 اموزشی

دانشگاه علوم پزشکی  تاکنون 1316

 ایران

بیمارستان حضرت علی  1317 1315 بیمارستان EDOمسئول  03

 اصغر

 انجمن نفرولوژی 1317 1314 بازرس انجمن نفرولوژی  03

نجمن نفرولوژی موسس ا 04

 کودکان

 ایران  1316

دبیر اانجمن نفرولوژی کودکان  00

 ایران

 ایران 1311 1316

   :ای دارد؟ شرح دهیدآیا در زمینه آموزش پزشکی مدرک، تجربه یا سابقه -4

  

 تاریخ انجام فعالیت برگزاري محل نام دوره ردیف

 تا تاریخ ازتاریخ

1 

 

مهممی انداممومتنینه ی ممه انیظمم ان ن–همماندیشی ممتندامم  شد ن
نپیشن ی

 11/11/11 شدی گ هنعلیانپز کتن ه د 

 
11/11/11 

 

2 

 

یظمم ان مهممی انداممومتنینه ی ممه انن-هممانندیشی ممتندامم  شد 
نک  آمشانپیشن یننشالیلنی ک متنیابتن یییشنعلانش دی د 

نشدی گ هنعلیانپز کتن ه د 
ن

16/2/11 

 

16/2/11 

 

3 

 

سنای امت ندالمموسنداممومت ندیشی ممن–ضمی ت ندیشی ممسندام  شد ن
 فامی نرمم د ن ن ملمیانی  بیمم  ن یممینیم ا نبیممشد انداممومت ن

ن   یخنعلا

 1/5/11 31/4/11نشدی گ هنعلیانپز کتن ه د 

 3/12/15 2/12/15نمیزهن   یخنعلیانپز کتنم ی ایا میکن 4

 11/7/11 11/7/11نشدی گ هنعلیانپز کتندی د ن یشن شیی نب ی مسنآمیز تنشدی  یی  نش نع صس 5

 23/1/74 11/1/74نشدی ک هنعلیانپز کتن ه د نآمیزشن یشن حقیق 6

 11/3/14 11/3/14نشت  نمط یم  نین یامسنآمیزشنپز کتندا  شن دهیم  7

م کمممممزنمط یمممممم  نین یاممممممسنآمیز مممممتننط دحتنایدل 1
نپز کت

13/12/14 13/12/14 

 21/1/15 27/1/15نمیزهنملتن   یخنعلیانپز کتنک  گ هن حقیق  نب یییت 1

م کممممممزنمط یممممممم  نین یامممممممسنآمممممممیزشن cours plan شیی ن 11
نشدی گ هنینگ یهنپز کت

4/1/15 4/1/15 

11 EBM 3/1/15 2/1/15نمیزهنملتن   یخنعلیانپز کت 

 21/1/11 21/1/11نشدی گ هنعلیانپز کتن ه د  آ ی یتنب ن ی ه انییی ند ی بتنصوحی نب یییتن 12

13 How to review a paper 31/6/11 31/6/11نمم یی نپژیه تنشدی کشهنپز کت 
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 آموزش مداوم

 7/11/11 2/11/11نشدی گ هنعلیانپز کتن ه د  ( شبی )نشیدزشهمی نشی هنآ ی یتنب نمب یتنآمیزشنپز کتن 14

15 Socializing course 2111ژانویه 11 نا زم  نمشی ی نصیم تن 

16 Telephoning - Email 2112فوریه  نا زم  نمشی ی نصیم ت 

17 Translational research in pediatrics Shanghei , China2113آگوست  21 ن 

 ممممش ی نبممممسنشدی مممم یی  نپز ممممکتن نشدی مممم یی  ن  11
نپ ا   ان نشا ی  د ن نشدی  یی  نشد یا زا

شدی ممگ هننعلممزانپز ممکتن همم د ن شدی ممگ هن
علمممممیانپز مممممکتندیممممم د ن نشدی مممممگ هنآزدشن

نداومت

 تا کنون 1374

 

 نام درس رم تحصیليت ردیف

 عفونت ادراری و ریفالکس  –تئوری کودکان  22/7/1317 1

 (تئوری کودکان) عفونت های ادراری 21/11/1311 2

 (تئوری کودکان) عفونت های ادراری 31/1/1311 3

 (کودکان) عفونت ادراری  11/7/1311 4

 (کودکان) مایع درمانی  22/1/1311 5

 (کودکان) ریعفونت ادرا 13/11/1311 6

 (کودکان)مایع درمانی 21/11/1311 7

 2واحد مراقتبهای پرستاری پیشرفته   11-11 1

 (کودکان)عفونت ادراری 21/11/1311 1

 (کودکان) نحوه مایع درمانی وریدی 1/2/1311 11

 (سمیولوژی) نحوه گرفتن شرح حال و کارگروهی 2/2/1311 11

 معاینه سروگردن 13/4/1311 12

 (سمیولوژی) نحوه گرفتن شرح حال و کارگروهی 21/4/1311 13

 معاینه سروگردن 14/5/1311 14

 (کنفرانس بیمارستان) هیپرکالمی و هیپوکالمی  23/5/1311 15

 (کارگاه برای دستیاران جدیدالورود) مایع درمانی 17/3/1311 16

 (کودکان) سندرم نفروتیک و گلومرولونفریت  11/6/1311 17

  2مراقبت های پیشرفته نوزادان  11/7/1311 11

 (کودکان) نحوه مایع درمانی وریدی 12-11ترم دوم  11

 (کنفرانس بیمارستان)  DTPAو  DMSAتفسیر  16/1/1311 21

21 

 

3/1/1311 

 تا 1316از 

 آموزش دانشجویان سمیولوژی

 

 (کنفرانس بیمارستان) blood gasتفسیر  2/2/1312 22

 ( 1)مان اختالل اسیدوبازدر 11/3/12 23

 (2)درمان اختالل اسیدوباز 31/3/12 24

 (کنفرانس بیمارستان) شوک  3/7/12 25

 اختالالت آب و الکترولیت 1/7/12 26
   

 و ساختار نیروی انسانی .4استاندارد 

 خیر    بله    چارت سازمانی عملیاتی دارد؟آیا مرکز  -1

 خیر    بله    دارد؟چارت سازمانی مصوب آیا مرکز  -2

 :اسامی و مشخصات پرسنل شاغل در مرکز آموزش مداوم -8
نام و نام 

 خانوادگی

های داخل و مسوولیت محل خدمت مدرک

خارج مرکز آموزش 

 مداوم

سید طاهر دکتر آقای 

 اصفهانی

 فوق دیپلم یا دیپلم       کارشناس 

 کارشناس ارشد           دکترا 

 زش مداومفقط مرکز آمو 

 مرکز و قسمت دیگر 

 روابط عمومی

رئیس مرکز تحقیقات /پژوهشی فقط مرکز آموزش مداوم  کارشناس دیپلم یا فوق دیپلم        نعمت اهلل دکترآقای 
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 مزمن کلیویبیماری های  مرکز و قسمت دیگر  دکترا کارشناس ارشد            عطایی

مصطفی دکتر آقای 

 شریفیان

 یا فوق دیپلم       دیپلم کارشناس 

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 خزانه دار

 کارشناس دیپلم یا فوق دیپلم        دکتر حسن اتوکش

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 کمیته اخالق

 کارشناس دیپلم یا فوق دیپلم        دکتر طباطبائی آقای

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 نائیب رئیس

معصومه خانم دکتر 

 محکم

       دیپلم یا فوق دیپلم کارشناس 

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 و قسمت دیگر مرکز 

 نائیب دبیر/سردبیر کلیه انجمن

 کارشناس دیپلم یا فوق دیپلم        هومن نکیسا خانم دکتر

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 دبیر و مسئول آموزش مداوم

دکتر رزیتا حسینی 

 شمس آبادی

       دیپلم یا فوق دیپلم ارشناسک 

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 کمبته آموزش

 کارشناس دیپلم یا فوق دیپلم        دکتر محمد رضا رضوی

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 بازرس

 کارشناس فوق دیپلم       دیپلم یا  محمدی سحاد آقای

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 منشی انجمن

 وب سايت .5استاندارد 

 :شوداین استاندارد با مطالعه سایت مرکز در اینترنت بررسی می

 خیر    بله    سایت اینترنتی دارد؟مرکز  -1

 :سخدر صورت مثبت بودن پا

 آدرس. سایت مرکز مستقل است:..iranspn.com. 

  خیر :آدرس .است دیگریسایت مرکز زیر مجموعه سایت 

 اطالعات واحد های تحت پوشش  :های فعال آنبخش

    اخبار 

    به روز مطالب آموزشی 

    هافهرست و مشخصات آخرین برنامه 

     لینک سامانه کشوری آموزش مداوم(IRCME) 

 

 گردش مالی  .6استاندارد 

 خیر    بله    دارای حسابداری مشخص است؟مرکز  -1

 خیر    بله    دارای حسابداری مستقل است؟مرکز  -2
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 :  وضعیت حسابداری مرکز شرح داده شود -8

 .دیره گزارش دهدو به هیئت م حساب های کل مرکز را انجام می دهد قراردادی درخواست میشود تا حسابدار از  سالیانه   

 فضای فیزيکی  .7استاندارد 

 خیر   بله     دارای فضای فیزیک مستقل است؟مرکز آیا  -1

 :هاتعداد و مشخصات اتاق -2
 مشخصات کلی امکانات تعداد پرسنل حاضر اتاق( يا نام)شماره 

 اسکن و وای فای کامپیوتر،  فکس، پروگسی  و 1 1

 

 خیر   بله    های آموزش مداوم است؟برگزاری برنامه دارای محلی برایمرکز آیا  -8

  :مشخصات آن را شرح دهید

 از امکانات دانشگاه های سراسر کشور استفاده میشود  

   

 حمايت از مشتريان  .8استاندارد 

 خیر   بله   دارای سیستم پاسخگویی به سواالت و مشکالت جمعیت هدف هست؟مرکز آیا  -1

 :  چگونگی و فرآیند کار را شرح دهید در صورت وجود -2

 

 فضای مجازی   

 سمینار ها                                                                                             دریافت سواالت و مشکالت  

 از طریق   

 پیامک   

 (تماس مستقیم)تلفن   

 طرح موضوع جلسات هیئت مدیره    

 ایمیل    

   

 یافتن راهکارها    

    

 تصمیم گیری و اجرا   

    

    
 

 دریافت فیدبک    

   

 

 آموزش مداومنیازسنجی  .9استاندارد   
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 آموزش مداوم

 خیر   بله     برنامه نیازسنجی دارد؟مرکز آیا  -1

 :در صورت مثبت بودن -2

    یک بار تاکنون انجام شده است. 

    شوداز شود انجام میهر زمان که احساس نی. 

    شوددر تواتر زمانی مشخص به طور ثابت انجام می. 

    شرح دهید: های مختلف تفاوت داردبرای برنامه: 

 در فضای مجازی سواالت مطرح کرده نظر سنجی و با نظر عموم رای گیری شود

 در سمینارهای دوره ای بصورت کتبی و شفاهی پرسش و پاسخ می شود  

 سات مجمع عمومی و فوق العاده  انجمن در جل  

 

  اعضای هیئت مدیره     و اعضای انجمن                  :  دهندچه کسانی این نیازسنجی را انجام می -8

 :چگونگی انجام نیازسنجی و مشخصات آن را به طور کامل شرح دهید -4

 ی گیری شوددر فضای مجازی سواالت مطرح کرده نظر سنجی و با نظر عموم را   

 در سمینارهای دوره ای بصورت کتبی و شفاهی پرسش و پاسخ می شود  

 در جلسات مجمع عمومی و فوق العاده  انجمن   

 لینک نظر سنجی نیاز های اموزشی 

https://forms.gle/xPNSpY7q6mtt2TmS9 
 

 خیر    بله   استفاده شده است؟( ها)ج این نیازسنجیآیا تاکنون از نتای -5

    :شرح دهید

از اعضا در فضای محازی سوال میشود و سپس عناوین درهیئت مدیره مطرح و اولویت بندی می شود  برگزاری سمینارها و کارگاه هاقبل از 

 رنامه ریزی میشودب نیازهای انجمنبر اساس .برگزاری .و انتخابات عناوین کنگره ها و زمان سپس 

 

  آموزش مداوم ريزیکمیته برنامه .11استاندارد 

 خیر    بله    ریزی آموزش مداوم دارد؟کمیته برنامهمرکز آیا  -1

 .یک بار تاکنون تشکیل شده است     :در صورت مثبت بودن -2

        شودهر زمان که احساس نیاز شود تشکیل می. 

         شودمشخص به طور ثابت تشکیل میدر تواتر زمانی. 

 :چه کسانی هستند کمیتهاعضای  -8

 

https://forms.gle/xPNSpY7q6mtt2TmS9
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 آموزش مداوم

نام و نام 

 خانوادگی

مدت حضور در  واحد تحت پوشش تخصص

 کمیته

 سه سال دبیر انجمن نفرولوژی کودکان دکتر نکیسا هومن

 سه سال نایب دبیر/ مجله انجمن  نفرولوژی کودکان دکتر معصومه محکم

 سه سال روابط عمومی نفرولوژی کودکان دکتر سید طاهر اصفهانی

 سه سال نایب رییس نفرولوژی کودکان دکتر محمد تقی طباطبایی

 سه سال خزانه دار نفرولوژی کودکان دکتر مصطفی شریفیان 

 سه سال پژوهش نفرولوژی کودکان دکتر نعمت اهلل عطایی

 سه سال اخالق نفرولوژی کودکان دکتر حسن اتوکش

 سه سال آموزش نفرولوژی کودکان سینیدکتر رزیتا ح

 سه سال بازرس نفرولوژی کودکان دکتر محمد رضا رضوی

 

  :شرح وظایف اعضای کمیته را بنویسید -4

  hot topicو بررسی عناوین مطرح شده و یا براساس شرایط رخ داده درجامعه و یا عناوین  نیاز سنجی

 و محل برگزاری برگزاریزمان زیر گروه هرعنوان ،    بحث درمودرمطالب

 مشخص کردن دبیر علمی برنامه-

 مشخص کردن گروه هدف

 تصمیم گیری درمورد امتیاز مطلوب

 وارد کردن اطالعات برنامه در سامانه آزمون مداوم-

 اجرای برنامه  برنظارت -

 حضور غیابنظارت بر 

 نظرات درمورد برنامه اجرا شده آوری جمع-

 زشی مطرح شده در گروه به اشتراک گذاشتن مطالب آمو

 بازخورد به گروه برگزارکننده موضوع  و مطرح کردن نظرات جمع اوری شده در جلسه کمیته 

 

 و تاثیر آنارزشیابی  .12و  11استاندارد  

 خیر    بله    کند؟های خود را ارزشیابی میبرنامهمرکز آیا  -1

 :در صورت مثبت بودن -2

    شوندی انتخاب و ارزشیابی میها به طور تصادفبرنامه. 

    شوداز هر واحد تحت پوشش یک برنامه انتخاب و ارزشیابی می. 

    شوندها ارزشیابی میتمامی برنامه. 

 :  نحوه انجام ارزشیابی را به طور کامل شرح دهید -8
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 شفاهیهمچنین به صورت  و  کردن پرسشنامه نظر سنجی با پر

 

 خیر    بله    شود؟ها استفاده مییآیا از نتایج ارزشیاب -4

 :    شرح دهید

 استفاده می شودآتی برای برنامه ریزی های 

 

 روش تدريس   .13استاندارد  

 خیر    بله    کند؟ها را بررسی میروش تدریس برنامهمرکز آیا  -1

 :در صورت مثبت بودن -2

    دستورالعمل مکتوب برای روش تدریس وجود دارد. 

    روش تدریس در اختیار دبیر و مدرسان برنامه است. 

 :  موجود را شرح دهید راهبردهایها و نحوه کنترل روش تدریس، ارزشیابی آن، اولویت -8

 معرفی یک تا سه هئیت ریسه جلسه در برنامه علمی از اساتید برجسته -1 

 هدف ونتیجه گیری باشددارای اسالید ها نظار ت بر محتوی  -2

 مرتبط با موضوع سخنرانی باشد که  اسالیدهانظارت بر محتوی  - -8 

 یک اسالید باشدفرصت سخنرانی ای هر دقیقه زبه انظارت بر مدت زمان سخنرانی و کنترل زمان -8 

  ((سه سال اخیر –دو )  منابع استفاده شود آخرین  از)ارزیابی تازه بودن منابع استفاه شده -4 

 ذکر منابع زیر هر اسالید-5 

 بحث گروهی درمورد شواهد ارائه شده و تطبیق با تجارب درمانی  -6

 

  دهد؟کنندگان قرار میمحتوای مورد تدریس را قبل از برگزاری برنامه، در اختیار شرکتمرکز آیا  -4

            بله   خیر 

  :شرح دهید

محتوی کنگره ها به . اختیار کاربران قرار داده می شود ها در صورت موافقت سخنران اسالیدبعداز برنامه در

و همچنین آنالین در شماره ویژه مجله  CDصورت کتابچه خالصه مقاالت در روز ثبت نام کنگره به صورت 

 در اختیار شرکت کنند گان قرار می گیرد  Journal of pediatric Nephrologyانجمن نفرولوژی 

Supplement 1 Spring 2018, Abstract Book 

The 5th International Congress of Iranian Pediatric Nephrology Association 

Abstract Book of 4th Congress of Iranian Society of Pediatric Nephrology 

 

http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/issue/view/1509
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/issue/view/1010/showToc
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/issue/view/729/showToc
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http://iranspn.com/education.htm 

 

   اطالع رسانی .15و  14استاندارد 

در سامانه آموزش مداوم اداره کل را قبل از برگزاری برنامه، های آموزش مداوم نامهمشخصات برمرکز آیا  -1

 خیر   بله     کند؟میآموزش مداوم جامعه پزشکی ثبت 

در سامانه آموزش کنندگان، را قبل از ثبت نام شرکتهای آموزش مداوم تغییرات حاصل در برنامهمرکز آیا  - -2

 خیر    بله    کند؟میم جامعه پزشکی ثبت مداوم اداره کل آموزش مداو

 :چند برنامه یک سال اخیر به طور تصادفی انتخاب و نحوه عملکرد شرح داده شوند -8

تعیین رییس ،دبیرعلمی واجرایی برنامه در جلسات کمیته و هئیت  –( 111121شناسه ) ششمین کنگره نفرولوژی کودکان  -الف 

طرا حی وب سایت کنگره // طراحی پوستر// جلسات متوالی جهت تعیین محور کنگره  برگزاری//  1896مدیره در سال 

http://www.iranspn2018.ir/en/   //انجام مراحل قانونی // فراخوان برای ارسال خالصه مقاالت // تعیین سخنرانهای مدعو

// ارسال درخواست برای سامانه اموزش مداوم برای اصالح محل برگزاری کنگره // مداوم ثبت کنگره در سامانه اموزش 

ثبت نام در // اطالع رسانی درمورد پدیرش ؛ رد و یا نحوه ارائه خالصه مقاله // دریافت مقاالت و ارسال برای داوری 

چاپ //  و کیف کنگره  badgeارائه // ه حضور و غیاب توسط منشی های کنگر// اخذ حق ثبت نام // سامانه و یا در محل

اخذ فیدبک از // civilica   http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/issue/view/1509/showTocخالصه مقاالت در مجله انجمن و سامانه 

 و ارائه نتایج در هئیت مدیره // ه هاشرکت کنند گان با دریافت پرسشنام

 

با توجه به زلزله ) تعیین عنوان براساس نیاز جامعه  132131با شناسه  "نقش نفرولوژی کودکان دربحران" کارگاه   -ب

سپس عناوین زیر گروه و . جهت اماده سازی اعضای انجمن در هنگام بحران پیشنهاد شد. .. "( خیز و بالیای طبیعی سیل  

در سامانه اموزش مداوم ثبت و امتیاز // محل برگزاری کارگاه با توجه به امکانات مورد نیاز تعیین شد//انها تعیین سخنر

در محل // و سپس اطالع رسانی از طریق فضای مجازی و ایمیل انجمن و وب سایت انچمن صورت گرفت// اخذ شد

درهنگام برگزاری فیلم های //  .کت کنند گان نظرخواهی شدو پس از اتمام برنامه از شر// برگزاری حق ثبت نام اخذ شد

 اموزشی تهیه شد و اسالیدها و فیلم ها در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت

 

. سمینار نارسایی حاد کلیه برگزار کننده دانشگاه علوم پزشکی کردستان و مرکز همکار انجمن نفرولوژی کودکان ایران -ج

و بعد از اخذ موافقت و همکاری هئیت مدیره انجمن  برنامه در سامانه تی کردستان تعیین شد عنوان توسط اعضای نفرولوژ

اطالعات مربوط به امتیاز و نحوه تهیه اسالیدها و ارسال خالصه مقاله ها توسط گروه کردستان // اموزش مداوم وارد شد 

ن که اسالیدها را تا زمان مقرر ارسال و بعضی از سخنرانا به طور مرتب از طریق فضای مجازی اطالع رسانی شد

  11/7/1317تاریخ برگزاری . نکرده بودند از فهرست حذف شدند و سخنران جدید جایگزین شدند

. 

 امتیاز آموزش مداوم برنامه .16استاندارد 

 : ها را به طور کامل شرح دهیدنحوه عملکرد مرکز در تعیین امتیاز برنامه -1

 می گردد...تعیین.ی برنامه و استانداردهای وزارت بهداشت و ترکیب شوندگان امتیازبر اساس ساعت اجرا و مجر

 نظارت بر اجرا   .17استاندارد 

 خیر    بله   کند؟نظارت می هاآیا مرکز بر برگزاری برنامه -1

http://iranspn.com/education.htm
http://www.iranspn2018.ir/en/
http://journals.sbmu.ac.ir/jpn/issue/view/1509/showToc
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 آموزش مداوم

 :در صورت مثبت بودن -2

    شوندها به طور تصادفی انتخاب و نظارت میبرنامه. 

    شودحد تحت پوشش یک برنامه انتخاب و نظارت میاز هر وا. 

    شوندها نظارت میتمامی برنامه. 

 :  نحوه انجام نظارت را به طور کامل شرح دهید -8

روز اجرای برنامه اسامی شرکت کنند گان و سخنرانان با اخذ کد ملی و اطالعات تماس اخذ و شرکت کننده یا سخنران درمقابل نامشان امضا 

عضو هیئت مدیره در سمینار علمی به  جهار یا پنج درتمامی برنامه ها علمی و مصوب انجمن حتما  (با نظارت منشی انجمن ) .نندمی ک

  عنوان ناظرین انجمن شرکت می کنند

 

 حضور و غیاب  .18استاندارد  

 خیر    بله   کند؟کنندگان برنامه را حضور و غیاب میآیا مرکز بر شرکت -1

 :صورت مثبت بودندر  -2

   شوندکنندگان به طور تصادفی انتخاب و حضور و غیاب میشرکت. 

   شودکنندگان انتخاب و حضور و غیاب میاز هر برنامه، تعدادی از شرکت. 

   شوند  کنندگان آن حضور و غیاب میهای به طور تصادفی انتخاب و شرکتتعدادی از برنامه 

   شوندها حضور و غیاب میتمامی برنامهکنندگان تمامی شرکت.   

 :  نحوه انجام حضور و غیاب را به طور کامل شرح دهید -8

ند و درهنگام حضوری می گرد و سخنرانان بطور کامل حضور غیاب  شنوندگان تعداد .تمامی برنامه ها با توجه به محدود بودن  

سامی که در سامانه ثبت نام کرده اند و لی حضور فیزیکی نداشته اند مورد تایید وارد کردن اطالعات به سامانه اموزش مداوم جهت تایید ا

 .قرار نمی گیرند

 

 کنندگان تعداد شرکت .19استاندارد  

 خیر   بله    کند؟کنندگان هر برنامه را تعیین میآیا مرکز تعداد شرکت -1

 :در صورت مثبت بودن -2

     شود؟ها رعایت میکنندگان در برنامهمداوم در تعیین تعداد مجاز شرکتآیا دستورالعمل اداره کل آموزش 

    شود؟کنندگان ظرفیت سالن در نظر گرفته میآیا در تعیین تعداد شرکت  

   سایر    :  ............................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 :  کنندگان را به طور کامل شرح دهیدنحوه تعیین تعداد شرکت -8
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

) محل برگزاری ... ؛ ( کارگاه ، همایش ؛ سمینار علمی یک روزه ) نوع برگزاری ،  (عمومی و یا اختصاصی بودن )  براساس نوع برنامه

 یین میشودعت.تعداد شرکت کنند گان ( گنجایش سالن 

 صدور گواهی  .21 استاندارد 

   :شوندها بر اساس کدام عامل زیر صادر میگواهی برنامه -1

 

     تدر برنامه اس ثبت نام در برنامههمواره مالک 

    در برنامه است ثبت نام در برنامهک در بیشتر موارد مال 

    مالک حضور فعال در برنامه است در بیشتر موارد 

    حضور فعال در برنامه است 

 

  :نحوه عملکرد مرکز در این رابطه را شرح دهید -2

 کارت شناسایی فهرست حضور و غیاب در حضور منشی و ارائه  بر اساس حضور در برنامه و امضای 

 اسامی که در سامانه ثبت نام می کنند و لی دربرنامه حضور ندارند مورد تایید قرار نمی گیرند
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 بازخورد ارزشیابی  .21استاندارد  

 شود؟ج آن برای چه کسانی ارسال میهایی انجام شده و نتایچه ارزشیابی -1
برايشان هايی که نتايج گروه نحوه انجام ارزشیابی نوع ارزشیابی

 شودارسال می

 فراگیر
 هیئت مدیره پرسش

 هرگز   به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   همیشه  :     زمان انجام

 مدرس
 پرسش

 

 هیئت مدیره

 هرگز   به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   همیشه  :     زمان انجام

 محل برگزاری
 

 پرسش

 

 هیئت مدیره

 هرگز   به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   ه همیش :     زمان انجام

 
  برنامه

 پرسش

 

 

 هیئت مدیره

 هرگز   به ندرت  گاهی   بیشتر مواقع   همیشه  :     زمان انجام

 

 :شود را به طور کامل شرح دهیدهایی که از آن میچگونگی بازخورد نتایج ارزشیابی و استفاده -2

کمیت  و کیفیت برنامه های س نقاط اعالم شده بررسی در هیئت مدیره، سپس برای بهبود نتایج جمع برسی می شود و سپ

 به کار گرفته می شودعلمی انجمن 

 حفظ مستندات  .23و  22استاندارد  

 برنامه برگزار شده در یک سال گذشته به طور تصادفی انتخاب شده و مستندات آن شامل حداقل سه -1

گزارش ، ای تکمیل شده ارزشیابی برنامه و مستندات مربوط به نحوه اجرای برنامههمشخصات برنامه، پرسشنامه

-های حامیان مالی، درآمد حاصل از برنامهها، کمکشفاف عملکرد مالی در برنامه اعم از درآمد حاصل از شهریه

های برگزاری زینهها، هالزحمهالتدریس مدرسان، حقهای جانبی، حقها و فروشگاههای جانبی مانند نمایشگاه

 :بررسی نمایید را... برنامه شامل محل برگزاری، پذیرایی، وسایل کمک آموزشی و 

 سال گذشته کال انجمن دو برنامه برگزار کرده است 
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

محل برگزاری /   22/2/1891-19/  دبیر علمی دکتر بنفشه درمنش /  - 111121کنگره  نفرولوژی کودکان   با شناسه  –الف 

شرکت کننده با  211سخنران و تخمین  61با //   سالن شماره دو -ساختمان شماره یک  -مرکز طبی کودکان  بیمارستان

شرکت در کنگره و ارائه .// نفر درسامانه ثبت شدند که هفت مورد بدلیل عدم حضور تایید نشدند 122// نفر  811ظرفیت سالن 

هزینه سالن  . ت نشده است فقط ثبت نام برای ایشان رایگان بوده استسخنرانی رایگان بوده و هیچ گونه حق الزحمه ای پرداخ

هزینه پوستر ، طراحی وب سایت و پذیرایی ومنشی /  نهزینه کیف کنگره یک میلیون و هشت صد هزارتوما/ سه میلیون تومان 

کت با هبه برای برنامه ، هف شش میلیون تومانپول بلیط سخنرانان شهرستان و حراست  ده میلیون و شش صد هزارتومان ، ت شر

کت و بدون  ز به صورت رایگان شر کت جانبی نی  کت کردند و سه شر ان بیست میلیون تومان شر ز علیم کنگره مجموعا به می 

کت نمودند ز از دریافت حق عضویت های معوقه و حق ثبت نام در . هبه شر ان پنح میلیون و سیصد هزارتومان نی  ز می 

ان  JPNاله در مجله انگلییس چاپ خالصه مق . مجموع اخذ شد ز  میلیون تومان  یک با ادیت انگلییس به می 

، محل برگزاری در سالن رهبر  2/12/1317مورخ  132131شناسه با  "نقش نفرولوژی کودکان در بحران "کارگاه  -ب

نه ثبت نام هفده نفر که یک مورد تایید نشدند ، هزی 22، هزینه رایگان ، ثبت نام ( ع)بیمارستان حضرت علی اصغر  

 .هزارتومان ، و هزینه پذیرایی و نهار هشت صد هزارتومان و هیچ گونه حامی مالی و یا شرکت جانبی حضور نداشتند

 

 استقالل مالی  .24استاندارد 

که دارای حامی مالی مشخص است را به طور تصادفی انتخاب نحوه ( در صورت وجود)برنامه  8حداقل  -1

را ... های حامی از برنامه، مداخالت حامی در برنامه و در حمایت از برنامه، استفاده عملکرد مرکز و حامی

 :بررسی نمایید

محل برگزاری /   22/2/1891-19/  دبیر علمی دکتر بنفشه درمنش /  - 111121کنگره  نفرولوژی کودکان   با شناسه  –الف 

شرکت کننده با  211سخنران و تخمین  61با //   شماره دوسالن  -ساختمان شماره یک  -بیمارستان مرکز طبی کودکان 

شرکت در کنگره و ارائه .// نفر درسامانه ثبت شدند که هفت مورد بدلیل عدم حضور تایید نشدند 122// نفر  811ظرفیت سالن 

هزینه سالن  . ده استسخنرانی رایگان بوده و هیچ گونه حق الزحمه ای پرداخت نشده است فقط ثبت نام برای ایشان رایگان بو

هزینه پوستر ، طراحی وب سایت و پذیرایی ومنشی / هزینه کیف کنگره یک میلیون و هشت صد هزارتومان / سه میلیون تومان 

کت با هبه برای برنامه  شش میلیون تومانپول بلیط سخنرانان شهرستان و حراست  ده میلیون و شش صد هزارتومان ، ، هفت شر

کت و بدون  علیم کنگره مجموعا  ز به صورت رایگان شر کت جانبی نی  کت کردند و سه شر ان بیست میلیون تومان شر ز به می 

کت نمودند ز از دریافت حق عضویت های معوقه و حق ثبت نام در . هبه شر ان پنح میلیون و سیصد هزارتومان نی  ز می 

ان یک  میلیون تومان با ادیت انگلییس به  JPNچاپ خالصه مقاله در مجله انگلییس  . مجموع اخذ شد ز  می 

، محل برگزاری در سالن رهبر  2/12/1317مورخ  132131شناسه با " نقش نفرولوژی کودکان در بحران "کارگاه  -ب

نفر که یک مورد تایید نشدند ، هزینه ثبت نام هفده  22، هزینه رایگان ، ثبت نام ( ع)بیمارستان حضرت علی اصغر  

 .و نهار هشت صد هزارتومان و هیچ گونه حامی مالی و یا شرکت جانبی حضور نداشتند هزارتومان ، و هزینه پذیرایی
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

و  فراهم نمایدهای آموزش مداوم را مرکز آموزش مداوم باید ساز و کار تحقق تمامی استانداردهای برنامه

ه مدت یک سال بحداقل ضمیمه شناسنامه برنامه کرده و  ،گزارش مکتوب نحوه عملکرد خود را برای هر برنامه

 .از برگزاری برنامه آنها را حفظ و بایگانی نماید و در هر زمان که درخواست شد در اختیار قرار دهد

 

 است؟ هازیر ضمیمه برنامه هایگزارشکدام یک از 

 

 های ابالغ شده از طرف اداره کل طابق با نیازسنجی مرکز و یا اولویتت 

  برنامه  عینیاهداف آموزشی 

 ای برنامه محتو 

  (بر اساس آخرین یافته های معتبر علمی و علم روز)بهترین شواهد موجود تطابق با 

 برنامه و دبیر علمی  مدرسان 

  روش تدریس برنامه 

 هداف برنامهتطابق روش تدریس با ا 

 روش ارزشیابی فراگیر 

 دگاننکنارائه تضاد منافع 

 های تجاریچگونگی انجام فعالیت 
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 

 

های آموزش مداوم های حضوری دارند و متقاضی ارائه برنامهمجوز قطعی برای ارائه برنامهدر مراکزی که 

 .شودهستند، موارد زیر بررسی می غیرحضوری

 ........................................................................  برنامه اموزش داوم غیر حضوری انجمن فعال  ندارد    :نام مرکز آموزش مداوم -1

 ........................................................................: نوع مجوز: دارد   :حضوریغیرهای مجوز قبلی برای برنامه -2

       ندارد و درخواست به طور همزمان رسیده است. 

 خیر   بلی   است؟غیرحضوری آموزش مداوم آیا مرکز دارای تشکیالت مستقلی برای  -8

در هر صورت موارد زیر  .باید از ابتدا برای مرکز تکمیل شود در صورت مثبت بودن یک نسخه از چک لیست

 .نیز باید بررسی شوند
 راهبردها .1استاندارد 

 وجود دارد؟غیرحضوری مرکز بخش مستقلی برای آموزش مداوم  راهبردیبرنامه در آیا  -1

       بله   خیر 

 ود دارد؟های زیر در برنامه به طور شفاف و مستقل وجکدام یک از قسمت -2

   رسالت و چشم انداز 

   هدف از آموزش مداوم 

   تحت پوشش حیطه موضوعات 

   تحت پوشش گروه هدف 

   ( لوح فشرده، مبتنی بر وب، مبتنی بر یادگیری همراه و )آموزش مداوم  نوع فعالیت... 

    از اجرای برنامهنتایج مورد انتظار 

   برنامه عملیاتی کوتاه مدت 

   برنامه عملیاتی بلند مدت 

 .........................................................................................................    :شود؟ چگونگی آن را شرح دهیدپایش می راهبردیآیا برنامه  -6

    .......................................................................................................................................................................................................................................................................... 

   

 نیروی انسانی .2استاندارد 

 خیر   بله    دارد؟غیرحضوری برای آموزش مداوم  الزمنیروی انسانی آیا مرکز  -1

 :مرکز آموزش مداومشاغل در غیرحضوری اسامی و مشخصات پرسنل اختصاصی آموزش مداوم  -2

 برای فعالیت غیر حضوری آموزش مداوممراکز  یداردهااستان (ج
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

نام و نام 

 خانوادگی

های داخل و مسوولیت محل خدمت مدرک

خارج مرکز آموزش 

 مداوم

        دیپلم یا فوق دیپلم کارشناس 

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 

 

        دیپلم یا فوق دیپلم کارشناس 

 د          کارشناس ارش دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 
 

        دیپلم یا فوق دیپلم کارشناس 

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 
 

        دیپلم یا فوق دیپلم کارشناس 

           کارشناس ارشد دکترا 

  آموزش مداومفقط مرکز 

 مرکز و قسمت دیگر 
 

        دیپلم یا فوق دیپلم کارشناس 

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 
 

        دیپلم یا فوق دیپلم کارشناس 

           کارشناس ارشد دکترا 

 فقط مرکز آموزش مداوم 

 مرکز و قسمت دیگر 
 

 

 زيرساخت .3استاندارد 

 :در مرکز را در جدول زیر وارد کنید( In source)های موجود مشخصات زیر ساخت -1
نام کامل نرم افزار يا 

 سخت افزار

آدرس اينترنتی يا محل  مشخصات فنی

 استقرار
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 هاپشتیبانی از زير ساخت .4استاندارد 

 خیر  بله   را دارد؟های نرم افزاری و سخت افزاری پشتیبانی از سیستم امکانات مرکزآیا  -1

 ...................................................................................................................................................................................................    :به طور کامل شرح دهید -2

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 حمايت از مشتريان .5استاندارد 

و پاسخ به سئواالت سیستم ، هاراهنما)امکانات حمایتی و پشتیبانی کارآمد و کافی برای مشمولین  مرکزآیا  -1

 خیر   بله     باشد؟ا اخذ گواهی را دارا میدر طی فرایند آموزش ت (...

 ...................................................................................................................................................................................................    :به طور کامل شرح دهید -2

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 توانمندسازی مولفان .6استاندارد 

آموزش و توانمندسازی، ) هابرنامه امکانات پشتیبانی کارآمد و کافی برای اعضای هیات علمی مولف مرکزآیا  -1

 یرخ    بله     را دارد؟ (...پاسخ به سئواالت و 

 ...................................................................................................................................................................................................    :به طور کامل شرح دهید -2

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 ارزشیابی سیستم .7 استاندارد

 خیر   بله     کند؟های خود را ارزشیابی میبرنامهمرکز آیا  -1

 :در صورت مثبت بودن -2

     وجود دارد( نرم افزار و سخت افزار)فرآیند ارزشیابی سیستم. 

    دفرآیند ارزشیابی محتوای الکترونیک وجود دار. 

    فرآیند ارزشیابی پیامد وجود دارد. 

   ......................................................................................................................................... :  نحوه انجام ارزشیابی را به طور کامل شرح دهید -8
  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

 هااستفاده از نتايج ارزشیابی .8استاندارد 

؟ها داردها و محتواها بر اساس نتایج ارزشیابیرنامه مکتوب و مستندی برای ارتقای کیفیت برنامهبمرکز آیا  -1

            بله   خیر 

     :  در صورت مثبت بودن نحوه انجام کار را به طور کامل شرح دهید -2

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 

  .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
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 مهر مرکز

 
 آموزش مداوم

 

 

    حضوری را غیرهای آموزش مداوم تحقق تمامی استانداردهای برنامه کار و ساز مرکز آموزش مداوم باید

امه کرده و به مدت یک و گزارش مکتوب نحوه عملکرد خود را برای هر برنامه ضمیمه شناسنامه برن فراهم آورد

 .سال از برگزاری برنامه آنها را حفظ و بایگانی نماید و در هر زمان که درخواست شد در اختیار قرار دهد

 

 است؟ هاکدام یک از گزارشات زیر ضمیمه برنامه

 

 های ابالغ شده از طرف اداره کل تطابق با نیازسنجی مرکز و یا اولویت 

 مه اهداف آموزشی عینی برنا 

  محتوای برنامه 

  (بر اساس آخرین یافته های معتبر علمی و علم روز)تطابق با بهترین شواهد موجود 

  مدرسان و دبیر علمی برنامه 

  روش تدریس برنامه 

  برنامه اهدافتطابق روش تدریس با 

 روش ارزشیابی فراگیر 

 دگاننکنتضاد منافع ارائه 

 تجاریهای چگونگی انجام فعالیت 

 مالکیت معنوی  رعایت حق 

 استانداردهای تدوین محتوا  

  به روز رسانی محتوا 

 

 غیرحضوری آموزش مداومهای برنامه یاستانداردها( د


