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فرم شماره دو *
گردش کار و مراحل اخذ مجوز اتسیس و ربگزاری دورهاهی کواته مدت حرهفای
دریافت فرم از سایت آموزش مداوم (فرم شماره )1

تکمیل فرم توسط مسئول دوره و تأیید گروه
آموزشی مربوطه

بررسی اولیه توسط کارشناس آموزش مداوم

در صورت نقص پرونده

عودت به گروه آموزشی مربوطه جهت اصالح

در صورت کامل بودن پرونده

طرح در کمیته صدور مجوز تاسیس و برگزاری دوره کوتاه مدت حرفهای

صدور مجوز اجرای برنامه توسط کمیته صدور مجوز دانشگاه

برگزاری دوره و ارائه گزارش نهایی به دفتر آموزش مداوم توسط
مسئول برگزاری دوره (فرم شماره )3

صدور گواهی توسط دفتر آموزش مداوم دانشگاه

*تذکر :


این گردش کار پس از تفویض اختیار از سوی اداره کل آموزش مداوم خواهد بود.

فرم شماره هس
فرم ارائه گزارش برگزاری دوره کوتاه مدت حرفهای

زمان برگزاری دوره:

مکان برگزاری دوره:

اسامی شرکت کنندگان دوره:

برنامه آموزشی دوره:
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مدرسین دوره آموزشی:

نتیجه ارزشیابی دوره:

.

ضوابط اتسیس و ربگزاری دورهاهی کواته مدت حرهفای رد دااگشنه علوم زپشکی اريان
مقدمه:
پیرو تفویض اختیار صدور مجوز برگزاری دورههای کوتاه مدت حرفهای به دانشگاه علوم پزشکی ایران و با توجه به
دستورالعملها ،آئین نامهها و ضوابط مربوطه که پیش از این در وزارت متبوع مصوب و مورد استفاده بوده است ،ضوابط
صدور مجوز تأسیس و برگزاری این دوره ها در دانشگاه علوم پزشکی ایران به شرح ذیل اعالم میگردد.
هدف:
هدف از برگزاری دورههای کوتاه مدت حرفهای ارتقاء سطح علمی و کسب مهارتهای دانشآموختگانی است که مدتی از
زمان فارغالتحصیلی آنها گذشته و نیاز به بروز رسانی اطالعات و مهارتها آنها و نیز آشنایی با مطالب و موضوعات جدید
که در سرفصلهای دانشگاهی گنجانده شده است ضروری به نظر میرسد.
تعریف دوره:
دوره کوتاه مدت حرفهای به دورهای اطالق میشود که موجب تأمین نیازهای حرفهای دانشآموختگان دانشگاه های علوم
پزشکی و افزایش مهارتهای حرفهای آنان شود .بدیهی است گواهی شرکت در این دوره ها جایگزین مدارك رسمی
دانشگاهی نخواهد بود.
طول دوره:
طول این دوره ها بستگی به محتوای دوره حداقل از دو هفته معادل  60ساعت و حداکثر شش ماه معادل  480ساعت
متغیر میباشد .الزم است حداقل % 30ساعات دوره به صورت عملی ارائه شود.
ظرفیت دوره
ظرفیت پذیرش این دوره ها براساس نظر برگزار کنندگان و با توجه به امکانات گروه آموزشی مربوطه پیشنهاد و در
کمیته مربوط مورد تصویب قرار می گیرد.
شرایط مسئول دوره
الزم است مسئول دوره عضو هیأت علمی دانشگاه و دارای ترجیحاً حداق دارای رتبه دانشیاری در رشته تخصصی مرتبط
با برنامه پیشنهادی بوده و دوره های مربوط به فنون آموزش ،ارزشیابی و برنامهریزی آموزشی را گذرانده باشد.
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مقررات دوره
 .1انجام حضور و غیاب شرکتکنندگان در برنامههای کوتاه مدت حرفهای الزامی است و اعطای گواهی شرکت در
دوره منوط به حضور کامل در جلسات خواهد بود .مسئولیت این امر به عهده مسئول دوره می باشد.
 .2حق ثبت نام :با توجه به طول دوره و متناسب با برآورد هزینهها توسط گروه برگزار کننده پیشنهاد و در کمیته
مربوطه مورد تصویب قرار خواهد گرفت.
 .3گواهینامه دوره براساس حضور موثر در برنامه آموزش و موفقیت در امتحانات پایان دوره خواهد بود که شامل 2
نوع گواهی است :
الف) گواهی حضور در برنامه کوتاه مدت که در پایان دوره صادر خواهد شد و صرفاً نشاندهنده شرکت در دوره
است.
ب) گواهی مهارت حرفهای که پس از قبولی در امتحانات صادر خواهد شد و مؤید کسب توانمندی مورد نظر
میباشد.
شایان ذکر است گواهیهای فوقالذکر جایگزین مدارك رسمی دانشگاهی نمیباشد.
جهت اخذ مجوز برگزاری دوره الزم است فرمهایی که در سامانه آموزش مداوم وجود دارد توسط مسئول دوره تکمیل و
پس از تأیید گروه آموزشی و دانشکده مربوطه به دفتر آموزش مداوم دانشگاه ارسال تا بررسیهای الزم انجام و نتیجه
اعالم گردد.
نحوه بررسی و تخصیص امتیاز
پس از دریافت درخواستها موضوع ابتدا در اداره آموزش مداوم دانشگاه مورد بررسی قرار می گیرد اگر مشکالت و یا
نواقصی وجود داشته باشد نسبت به رفع آن اقدام گشته و سپس پرونده به کمیته دانشگاهی صدور مجوز تأسیس و
برگزاری دوره های کوتاه مدت حرفه ای دانشگاه ارسال میشود تا تصمیم گیری الزم صورت گیرد.
چنانچه تقاضا برابر ضوابط و مقررات آموزشی دانشگاه تدوین گردیده باشد برای مدت یکسال مجوز مربوطه صادر
میگردد .تصویب مجدد برنامه منوط به ارزشیابی دوره و نتایج مثبت و قابل قبول آن میباشد.

