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Abstract: With the passage of the law on Continuing Medical Education, the education 

of those covered by this law became official. Increasing the level of knowledge and 

professional skills of medical staff and improving the conditions of service provision is 

the most important goal of such education. Therefore, continuing education in the medical 

community today is considered a fundamental principle, which is the mission of the 

Ministry of Health and Medical Education. It should be noted, however, that the positive 

and negative effects of any law become apparent only after its implementation. Obviously, 

the positive consequences must be strengthened while the negative ones have to be 

eliminated or corrected. Otherwise, the law will be rendered ineffective. In this study, 

Persian and English articles were searched and extracted from Google Scholar, SID, and 

Magiran websites using the keywords “continuing education rules and regulations”. Out 

of the 48 articles found, 27 relevant articles were included in the study. Regardless of the 

benefits of continuing education regulations, there are a number of problems and 

challenges in these regulations including: lack of allocation of promotional points to 

educational-research activities, restrictions on receiving promotional points from virtual 

programs, restrictions on issuing final certificates, lack of adequate training in some 

disciplines, and allocating equal promotional points to all lecturers. All of these need to be 

dealt with and corrected. 
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 مقدمه

داننید ایا های پزشکی خود را متعهد مییشاغلین حرف     

رو از همیینشیا  ممیک نننید  در راستای منافع بیمیارا 

روز بیود  و از مهیارع مملیی  زی نییز دانش آنا  بایید بی 

برخییوردار باشییند.  نییین مودییومی اییداوی در فرا یییری 

 جهییانی (. سییازما 2015بیامیرو طلبیید  آمیوز  را می

 و القی نرد  مودومی مهم را مداوی آموز  بهداشت نیز 

 در 1993پزشیکی سیا   آمیوز  جهیانی در  ردهمایی

 فعالییت دیروری یی  منوا  ب  آ  اهمیت رب ادینبورگ 

 اأنیید آموختگیا دانش ایحرفی  هایمهارع حفظ برای

(. از Chakhava & Kandelaki 2013اسیت   نمیود 

 continuing  پزشیکی رو آموز  مستمر جامعی همین

medical education CME: )نشیورها از بسیاری در 

 .است رد پیدا ن اجباری پزشکا  و پیراپرشکا  حالت برای

 اراقیای منظوربی  قانو  آمیوز  میداوی  نیز ما در نشور

 مملیی امایای و ملمی هایآ اهی و ایحرف  هایمهارع

شیاغلین  اطالمیاع داشیتن نگیا  روز بی  و پزشکی جامع 

اصویب و ب  اجیرا  ااشیت  شید. ادار   حرف  های پزشکی 

ای از وزراع منوا  زیرمجمومیی نییک آمییوز  مییداوی بیی 

نوشید ایا بیا ودیع درما  و آموز  پزشکی می بهداشت 

ها و ها و مقرراع  زی ب  احکیم آموخت نام مصوباع  آیین

روزآمد نگا  داشتن ملیم جامعی  پزشیکی نمی  ننید. از 

 اقلییک یافتی  و زما  ب  مرور پیشین هاین  اندوخت جاآ 

 اولید ملم دنیای در ایب  صورع لحظ  نیز اطالماع نوینی

 منوا بیی  مییداوی لییاا در جهییا  امییروز آمییوز   ییردد می

اینی  مسیهل  حیا ز  اسیت. مطیر  ناپایراجتناب درورای

اجرایی شد  قانو  آموز  میداوی  مییزا   از پس اهمیت

راستای نا ک آمید  بی  اهیدافی  در آ  اثربخشی نیفیت و

 اساسی سؤا  است ن  از پیش برای آ  اببین شد  است.

وناست است ییا بیا نمدر بیودعیت حا آیا ن  جاست این

هایی بی   شیم مداق  در ودعیت موجود  ایراداع و آسیب

رسید خورد ن  نیازمند بازنگری و اصالحند؟ ب  نظر میمی

مقرراع حادر مصو  از ایراد نیست؛ در واقع میا  ودعیت 

حادر و ودعیت مطلوب فاصیل  وجیود دارد. لیاا دیرورع 

حاای در مقیرراع دارد اا بی  فراخیور مباحیت آایی  اصیال

 ابییین هیدف بیا حادیر پیووهش نیبنیابرا. صورع پایرد

 یدر راسیتا ناریرا  نییاعآموز  مداوی و  قانو  راداعیا

  است. د یموجود ب  انجای رس طیبهبود شرا

 روش کار

وهش حادر از نظر هیدف نیاربردی و از نظیر رو  وپ     

  اوصیفی نیفی ارزشیابی است. با اوج  ب  مودوع پووهش

  Google Scholar  SIDهییییای ملمییییی در پایگا 

magiran نین رجوع ب  اارنمای مجلیس شیورای و هم 

اسییالمی و وزارع بهداشییت  درمییا  و آمییوز  پزشییکی 

  یآموزشی مقیرراعو  نیقیوان مداوی  آموز های نلیدواژ 

آمیوز   هایبخشنام  و هانام نییآ مداوی  آموز  دوابط

فارسی و انگلیسی جستجو شید. های در میا  محتوامداوی 

با ادقیق در منابع ب  دست آمد  قوانین و مقرراع حانم بر 

آمیییوز  جامعییی  پزشیییکی و پیراپزشیییکی اسیییتخرا  و 

میورد یافیت شید   48بندی شد. در نهایت از  مییا  طبق 

مقال  مرابط با مودوع این پووهش  وارد مطالع   27اعداد 

ودعیت موجیود شدند. سپس نوشش شد اا ارزیابی میا  

 و ودعیت مطلوب صورع پایرد. 

 هایافته

طور نام  و ب نام   بخشودع و اصویب هر قانو   آیین

پایرد. ب  واقع نلی هر مقرراای  با هدفی خاص صورع می

یند اا مخاطبانشا  را احت آمقرراع ودع  و ب  اجرا در می

هیای آنیا  نظیارع پوشش قرار داد  و بر اممیا  و فعالیت

اشت  باشد. بنابراین هر قیانو  دربردارنید  اومیر و نیواهی د

خاصی است. قانو  آموز  مداوی نییز از حییت مسیت نی 

 نیست. 

هدف از آموز  صاحبا  حرفی  هیای پزشیکی  پرورانید  

هایی بانفایت و اوانمند است ن  مهیارع  دانیش و نیرویی

سودمندی  زی را در راستای صییانت ییا اراقیای سیالمت 

و  ی معصوم و( 2005 ت یفل و نور   باشند داشت جامع  

 ییهیدف نهیا  فیت ایوا یمی واقع در(.  1390همکارا  

 یاآمیوز  حرفی  قیطراراقای نیفیت مراقبت از بیمار از 
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بیدو  در  یهدف نیآمد  ب   ن نا ک(. 2010 یونداست  

 سیریم یآموزش یهادور  مستمر یدسترس بود  و بر زار

ایداوی  (. ا ر ی 1391و همکیارا   اییرنیام  بیود نخواهد

خدمت ب  ادریج منتهی ب  نسب اجرب  و مهیارع خواهید 

آمدهای روزان  و احو ع ملمیی و اجتمیامی شد  اما پیش

هیا اثیربخش بسند  نرد  بی  مهارع سبب شد  ن  صرف

نباشد. ب  دیگیر سیخن  ااکیا بی  اجیارب پیشیین و میدی 

احساس نیاز ب  روزآمدی سبب ایجاد فاصیل  خواهید شید. 

ای میا  ودعیت موجیود و ودیعیت مطلیوب. در  فاصل 

شیود ایا نارننیا  بهداشیتی و ای موجب می نین فاصل 

انگییز   درمانی احساس دمن اشراف نسبت بی  نمبودهیا 

با اری نیز برای فرا یری دانیش داشیت  باشیند  مطیایی  

(. بیدین اراییب بهبیود 1398صفاریا  همدانی و دامنی  

ای و پیشرفت شغلی نیازمند فرا یری دانش مملکرد حرف 

 و نییور هییای آموزشییی خواهیید بییود  و شییرنت در دور 

اراقای سطح دانیش و مهاراهیای  (. بنابراین2007 گرا ید

 یابیدست و درمانی –سازی خدماع بهداشتیبهین شغلی  

 و پزشیکی خدمییاع مطلیوب و نارآمید استانیداردهای ب 

 ینل یاهداف جامعی  نیازهای با منطبق وابستی  های حرف 

مرابط با آ   یهانام است ن  قانو  آموز  مداوی و بخش

 . نددرصدد نا ک آمد  ب  آن

آمیوز  میداوی  شید نییاع شیآمد  ب  اهداف از پی نا ک

اسیت. مهمتیرین ایین  ریپیامختلی  امکا  ی یهیاو یش

 دانش ملمی  هایآ اهی سطح ها مباراند از:  افزایشرو 

 هنگیای قیانو   بی  مشیمو   ایحرفی  هایمهارع و فنی

 بیا آشینایی منظور ب  قانو  مشمو   پزشکی دانش نرد 

 بیا آنهیا انطبیا  و مربیو  حرفی  مملیی و ملمی هایااز 

 سیاسیتها  بیا پزشیکی جامعی  نرد  جامع   آشنا نیازهای

 و نشیور درمیانی –های بهداشیتی جهت  یریها و اولویت

اقویت و احکیم آموخت  های درسیت آنها   مشارنت جلب

 نارآمید و اسیتانداردهای بیا پزشیکی جامع    آشناییقبلی

 وابست . هایحرف  و پزشکی خدماع مطلوب

 

 

 بحث

هییای آموزشییی در طراحییی دور  آمییوز  مییداوی بیی      

ای راستای افزایش دانش  مهارع و اراقای مملکیرد حرفی 

التحصیلی های پزشکی ن  پس از زما  فارغصاحبا  حرف

مبییادی و  شییود در دسیترس فرا یییرا  اسییت  اطیال  می

ار ها بیا هیدف ارا ی  مطلیوب. این برنامی (1386همکارا  

نیییاراار نننییید ا  آ  و انجیییای خیییدماع بییی  دریافت

آیند. آموز  میداوی ای ب  اجرا در میهای حرف مسهولیت

 و بیازآموزی لیزوی قیانو  منیوا  احیت ایرا  در ابتیدا در

 بیرای ۱۳۶۹ سیا  اواخر در نشور پزشکی جامع  نوآموزی

رسیید.  اصیویب بی  سیال پنج آزمایشیی دور  یی  اجرای

نلی  مشمولین مودوع میاد  این قانو   1از ماد   1ابصر  

هیای اهیوری و دور در بی  شیرنت موظی  را این قانو  1

وآمیوزی ملیوی پزشیکی نی  از سیوی ن بیازآموزی و مملی

ملیوی پزشیکی اسیتا  مربوطی   هایدانشگا  ییا دانشیکد 

 بیا ۱2/2/7۵ ایاری  نرد. قیانو  میانور درشد  بر زار می

 نهایی اصویب ب  پزشکی جامع  مداوی آموز  ب  نای اغییر

بیر پایی  ایین قیانو   وزارع  (.1369محییا آباع و  رسید 

بهداشت  درما  و آموز  پزشکی ب  منظور اراقای سیطح 

های جامع  پزشکی موظی  بی  بر یزاری و دانش و مهارع

های آموزشی  ردید. قانو  آمیوز  میداوی ارزشیابی دور 

های آ  ها و دسیییتورالعمکنامییی جامعییی  پزشیییکی  بخش

ها و   دارد بییا ناسییتیهییا و امتیییازاای نییرغم مزیتملییی

رو است ن  در اینجا ب  برخیی از آنهیا هایی نیز روب آسیب

 شود.  اشار  می

هاای حذف امکاا  دریافاا امتیااز از فعالیا -الف

 پژوهشی -آموزشی

اخمین و ارزیابی سطح دانش بی  پدییدآوری و خلیق آثیار 

ملمی و دسترسی سهک و سریع ب  آ  متکی اسیت. انجیای 

ووهشی اوسع  و ارقی نشورها در سطح ملی های پفعالیت

 بنییت و فییانسالمللییی بیی  دنبییا  خواهیید داشییت  و بین

اوا   فت در مصیر ننیونی دانیش و (. بنابراین می1998

ارین معیار پیشرفت و بالنید ی جوامیع بی  آ اهی محوری

http://ijme.mui.ac.ir/search.php?sid=1&slc_lang=fa&auth=%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D9%86%DB%8C%D8%A7
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االشی در  یپووهشهای طور نلی فعالیتآید. ب حساب می

ها و ب  منظور رفع دغدغ ها بهترین را  حک راستای نش  

رو از همیین های  ونا و  است.مشکالع موجود در زمین 

داد  ب  امر احقیقاع های پووهشی و اهمیتفزونی فعالیت

بیاربرو  -ای ارسیسبب اعالی و اوسع  هر نشور خواهد بود  

بییدین ارایییب ارز  پییووهش و پییرداختن بیی   (.1995

 یست.بر نسی پوشید  ن های پووهشیفعالیت

 جامعی  میداوی آموز  مصوب  نمیسیو  اا پیش از نهمین

های دریافت امتییازاع آمیوز  میداوی پزشکی  یکی از را 

هیای پووهشیی بیود. یعنیی نسب امتیاز از طرییق فعالیت

األی /ارجم  نتاب یا در  مقال  در مجالع مملیی معتبیر 

داخلیییی ییییا خیییارجی نییی  دیییمن روزآمیییدی دانیییش 

سزایی در اراقای سیطح ملمیی ننند ا   سهم بمشارنت

 جامع  داشت. اما بنابر مصوب  مانور و با منایت ب  مصیوب 

های شییو  میداوی  آمیوز  میالی شیورای سی و هارمین

 آمیوز  هیای برنامی  در مشمو  دریافت امتیاز ب  شرنت

 جامعیی  میداوی آمیوز  هایبرنامی  در سیخنرانی میداوی  

 هایبرنامی  در شیآموز پوسترهای و مقا ع پزشکی  ارا  

 اأیید مورد هایبرنام  در مشمو  شرنت و  مداوی آموز 

 بخشینام   نشیور  محیدود شید از خیار  میداوی آموز 

 یرند ا  بر ایین (. اصمیم30/11/98د مورخ /597/504

 و مقالی  انتشار هایمزیت سایر ب  مقید  بودند ن  با اوج 

میی  مل هیهیت امایای مرابی  اراقیای در پیووهش انجای

بینی دریافت امتیاز ب  این شیو  دیگر درورع نیدارد. پیش

ا ر   مدی اختصاص امتیاز بی  امایای هیهیت ملمیی بیا 

هییا و امکییا  منایییت بیی  امکییا  نسییب امتیییاز از سییایر را 

ها مندی از مزیت انتشار مقا ع و نتب در دیگر زمین بهر 

از  نماید  اما میدی اختصیاص امتییازب  نومی قابک قبو  می

اییین شیییو  بیی  وسیییل  سییایر مشییمو   قییانو  و اماییا  

 غیرهیهت ملمی قابک دفاع نیست. 

ایوا  طور نلی نسبت ب  مصوب  مانور از س  جهیت میب 

هیای ایراد وارد نرد. نخسیت آ  نی  مشیارنت در فعالیت

پووهشی منحصر ب  اقداماع اماا  هیهت ملمی نیست. بی  

اوانید بیا یا نتب می دیگر سخن  همکاری در اهی  مقا ع

مشارنت یا مدی مشارنت ماو هیهت ملمی همیرا  باشید. 

رو شیمو   نیین محیدودیتی نبایید جنبی  میای از همین

اوا  این محدودیت را صرفاً نسبت ب  داشت  باشد. بلک  می

اماای هیهت ملمی امما  نرد   یرا نی  میدی اختصیاص 

امتییییاز از ایییین طرییییق دیییمن نیییاهش انگییییز  در 

اوانید منتهیی بی  ند ا  غییر هیهیت ملمیی میننشرنت

ن  مطیابق بنید های پووهشی  ردد. دوی آ ناهش فعالیت

مداوی   آموز  مالی شورای سی و هارمین سوی از مصوب 

های حایوری آمیوز  نسب امتیاز با ارا   مقال  در برنام 

پایر است. این در حالی است ن  مقا ع  اپ مداوی امکا 

بیر قابلییت نسیب امتییاز را نخواهید شد  در مجالع معت

خیورد. بی   شیم میی جا دو یانگیداشت. در واقع در این

بدیهی است ن   فرایند پایر  مقا ع در مجالع داخلیی 

ار از ی  برنام  آموزشی است. دمن و خارجی بسیار دقیق

ن  امتبار مجالع دارای مجوز نیز ب  مراایب نسیبت بی  آ 

 ار است. این   گون  نسیب های حاوری بسیار بابرنام 

پیایر بیود  امیا از مقیا ع امتیاز از مقا ع همایشی امکا 

مجالع ملمیی خییر؟ سیوی  بایید اوجی  داشیت هیدف از 

آموز  مداوی  روزآمیدی فرا ییرا  اسیت و در ایین بیین 

افاوای ندارد ن  افیزایش دانیش برخواسیت  از شیرنت در 

پووهشیی  ای حاوری باشد ییا شیرنت در فعیالیتیبرنام 

شیود همچو   اپ نتاب یا مقال ؛  آنچی  مهیم القیی می

 گیرا یو د  بنیوی راراقای نیفیت در ارا   خدمت اسیت  

(. لاا شایست  اسیت اممیا   نیین محیدودیتی در 2017

صورع اوجی  بیر اجیرای آ   صیرفاً شیامک حیا  امایای 

هیهت ملمی شد  و امکیا  دریافیت امتییاز از ایین طرییق 

   قیانو  میسیر باشید. بیدیهی اسیت برای سیایر مشیمو

نام   پیشین مربیو  پایر  رویکرد مانور  اغییر در آیین

های ب   گونگی محاسب  و اختصاص امتیاز ب  انواع فعالیت

 نماید.پووهشی را نیز دروری می-آموزشی

 محدودیا دریافا امتیاز به شیوه غیرحضوری -ب

بود  و از  شرایط جامع  مدر  ب  طور مستمردر حا  اغییر

ای متخصصا  در همی  سیطو  در رو مطالباع حرف همین

های حا  افزایش است. در  نیین ودیعیتی اولیید برنامی 
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های نوین ییاد یری و جدید آموزشی  ب  نار یری فناوری

های مختلی  بیرای های آموزشیی بی  شییو بر زاری دور 

صاحبا  حرف  های پزشکی بی  یی  دیرورع بید  شید  

 سیتر  دانیش   (. 2019 پیا نو و شفر   تایمار اراست  

جویی در زما  و اوقع دسترسی ب  منابع اقادا برای صرف 

ایر نی  پیش آموزشیی هیاینماید اا دور بیشتر ایجاب می

های نیوین شدند  بیا شییو فقط ب  شیو  حاوری ارا   می

(. لاا 1397اکامک یابند  حکا   حزنی  مروای و اخالقی  

 ییری سع  فناوری اطالماع و اراباطاع  بهر با اوج  ب  او

از اینترنت و ارا   آموز  الکترونیکیی و غیرحایوری نی  

ای غیرقابیک انکیار در آمیوز  فرا یر محور است ب  شییو 

( با 2005 هارد  ؛2012 گرا ید و  هررابد  شد  است   

حا  مقرراع حانم بیر آمیوز  میداوی محیدودیتی در این

 طریق غیرحاوری قا ک شد  است.سق  نسب امتیاز از 

از بنید دوی دسیتورالعمک صیدور  یواهی نهیایی  3ابصر  

د( نسییب /366/504آمییوز  مییداوی جامعیی  پزشییکی  

سال ( را  5% امتیاز  40امتیاز   125امتیاز از  50حدان ر 

های غیرحاوری مجاز دانست  است. این در از طریق برنام 

هییای ی دور اییرین هییدف از بر ییزارحییالی اسییت نیی  مهم

هیای شیغلی اراقای سیطح دانیش و مهارعآموز  مداوی 

هیای و پیراپزشکی است. بدین اراییب دور جامع  پزشکی 

بایست بی  پیشیرفت ملمیی و مملیی نارننیا  مصوب می

بهداشتی و درمانی انجامد. نا یک آمید  بی   نیین هیدفی 

ای های حاوری نبود  بلک  از طریق شییو محدود ب  دور 

غیرحاوری نیز میسر اسیت. بنیابراین بی  نظیر  مجازی یا

رسد اممیا  محیدودیت در نسیب امتییاز قابیک قبیو  می

نباشیید. فقییدا  محییدودیت زمییانی و مکییانی  قابلیییت 

جویی در وقت و هزینی  و خودارزیابی و اکرارپایری  صرف 

های مرابط با اوسیع  انوع دسترسی ب  محتوی اهم مزیت

سییت  حسییینی مهییر  آمییوز  مجییازی یییا الکترونیکییی ا

(. 1398انتصیییارفومنی  حجیییازی و اسیییدزاد  دهرا یییی  

پزشیکا  و  شیمار  نین سیهولت دسترسیی و افیزایشهم

 مدی امرنز درورع روستایی مناطق در پیراپزشکا  شاغک

را ایجیاب  هیای حایوریمیداوی بی  دور  آموز  خدماع

ها و احقیقیاع صیورع  رفتی  در زمینی  بررسی .نمایدمی

های غیرحاوری نیز مبیین آ  اسیت نی  وز بر زاری آم

های سیا  بیا برنامی ها ب  میوازاع و هماثربخشی این دور 

حاوری بود  و افزایش دانیش بیرای فرا ییرا  در هیر دو 

 نوری شیو  ب  ی  میزا  اخمین زد  شد  است  مختاری

. بنیابراین (2019 گیرا یو د  کیکیما ؛  1389 همکارا  و

 و هیاننفرانس بر یزاری از بییش  ییزی میداوی  آموز 

است.   زی بی  کنیر اسیت در  آموزشی های حاوریدور 

نییز  1404 افیق در پزشیکی جامعی  میداوی آموز  نقش 

حاف محدودیت امتیازی نسب امتییاز ییا  اقیک افیزایش 

% امتیازاع موظفی مورد اوج  قرار  80میزا  درصد آ  اا 

 نقشیی  اقییداماع و راهبردهییا2 -1- 3 رفتیی  اسییت  بنیید 

( مودیومی  1404 افیق در پزشیکی جامع  مداوی آموز 

های غییر حایوری و اواند نویدبخش اوسع  برنامی ن  می

 الکترونیکی باشد. 

محدود شد  صدور گواهی نهایی به بازه زماانی  -پ

 ساله پنج

دو آموز  جامعی  پزشیکی نشورهای مختل  در خصوص 

ویکرد اختییار و اند. یعنی ررویکرد نلی را مدنظر قرار داد 

نشیورها شیرنت در  اجبار. با ایین اودییح نی  در بعایی

 منیوا  بی  .دارداختییاری  جنبی  آموز  مداوی هایدور 

لاا بیا اوجی  بی  میدی ( وزلندیو ن ایاسترال ینشورها م ا 

شود ایا بی  نوشش میقانو  مشخص در این رابط   وجود

ا    اممیقرارداد  پیادا  میالی  و همامهیداای  واسط 

 ... و ی در برنام  های آموزشی فعا  انتشار اسامی    جریم 

هیا صاحبا  حرف  های پزشکی را بی  حایور در ایین دور 

نشیورها شیرنت در  بعایی دیگیر ازدر  اما .نمایدارغیب 

بیرای مشیمو    اجبیاری حالیتآموز  میداوی  هایدور 

و  نانیادا کیا یامر را  ییا ینشیورها مانند ب   قانو  دارد. 

(در این دسیت  صیدور ییا  اروپا  یااحاد یاز نشورها یبرخ

هیا و رماییت دور در  حاورمنو  ب   فعالیتپروان   امدید

 و اسیتراس(  1998 دانین قوانین مدو  آموزشیی اسیت. 

های آموز  میداوی  در بدین ارایب برنام  (1978 هار  

هییایی ملمییی و اخصصییی  نیی  پزشییکا  و قالییب فعالیت
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( ب  2000 پ دهند  احت پوشش قرار می پیراپزشکا  را

آیند اا مشو   قیانو  قیادر بی  ادامی  فعالییت اجرا در می

 حرف  باشند.

اند ایا در ایرا  مشمو   قانو  آموز  مداوی موظ  شید 

سیال  های آموزشی را در هر دور  پنجامتیاز از برنام  125

میورخ  1017/504نسب نماینید. ایا پییش از بخشینام  

پزشکا  صرفاً اکلیی  داشیتند ایا در فواصیک  7/1/1390

سال  امتیاز خود را ب  حد نصیاب برسیانند. یعنیی  5زمانی 

محدودیتی برای دریافت امتیاز در هر سا  وجود نداشیت. 

 سا  اما بنابر بخشنام  مانور مشمو   موظ  شدند اا از

بعد امتیاز هر سا  را صرفاً در هما  سا  نسب  ب  1391

امتییاز در هیر سیا   25ی صرفا مجاز ب  نسیب ننند؛ یعن

بینییی  نییین محییدودیتی را باییید همگییای بییا شییدند. پیش

ماهیت قانو  آموز  مداوی دانست.  را ن  یکی از اهداف 

اییین قییانو  روزآمییدی و نارآمییدی نارننییا  درمییانی و 

بهداشتی است. بدیهی است ن  بی  روز بیود مشیمو   در 

های آموزشیی اسیت. رنام  رو شرنت مستمر و مداوی در ب

لاا شایست  نبود اا ی  مشمو  امامی یا بخش امظمیی از 

امتیاز خود را در طی ی  الیی دو سیا  نامیک نیرد  و در 

هیا سیال  خیود را از شیرنت در دور  5مابقی میدع دور  

 نیاز ببیند.بی

امتیییاز بییرای اماییای جامعیی   25جییایی نیی  نسییب از آ 

 664/504د  بخشینام  پزشکی در هم  موارد میسیر نبیو

 telorance )10پوشییی  آسییتان   شم 21/8/90مییورخ 

بینی نیرد. بنیابراین مشیمو   مجیاز بی  امتیازی را پیش

امتیاز در ی  سا  شدند.  35و حدان ر  15نسب حداقک 

هر ند بعدها سق  حدان ری امتیازی انتسابی در یکسا  

ود حاف شد  اما رمایت حداقک امتیاز در سا  ب  قیوع خی

باقی ماند. بنیابراین دریافیت حیداقک امتییاز در هیر سیا  

نمانا  ب  قوع خود باقی بود  ن  امری پسیندید  اسیت. 

ها در رسد محدود شد  صدور پروان بااین وجود ب  نظر می

بسیا مشیمولی جاست.   بسال  محدودیتی نا 5های دور 

ای در مرض ی  یا دو سا  داشیت  امایک ب  فعالیت حرف 

سال  اکلیفیی  5رو الزای وی ب  اکمیک امتیازع اشد از اینب

جایی ن  اداوی در نسیب غیر منطقی خواهد بود. لاا از آ 

شیود امتیاز یکی از اهداف آموز  مداوی است پیشنهاد می

صدور  واهی نهایی و امدیید پروانی  مشیمو   قیانو  بیا 

ب رمایت امتیاز مربو  ب  هر سا  و متناسب با امتیاز نسی

امتییاز  25شا  باشد. ب  منیوا  م یا  ا یر مشیمولی شد 

سیال  باشید. ییا در نسب نرد  قادر ب  امدیید پروانی  ی 

 3ب  مدع  است امدید پروان  75ن  مجموع امتیاز صورای

 سا  انجای پایرد.

 هاعدم ارائه آموزش کافی برای برخی رشته -ت

 امروز  آمیوز  میداوی جامعی  پزشیکی بی  منیوا  اصیلی

رو سیاز ونیاری بایست  و  زی مورد اوج  اسیت. از همیین

درمانی ب  صورع -بینی شد اا شاغال  حوز  بهداشتیپیش

های آموزشی حاور یافت  و امتییازاع  زی مستمر در دور 

(  بنییابراین 1397را نسییب نماینیید  روحییانی و رشیییدی  

ای طراحییی و ارا یی  های آمییوز  مییداوی بیی   ونیی برنامیی 

اا پزشکا  و پیراپزشکا  با جدیدارین مودیوماع شوند می

های نوین در زمین  پزشکی آشنا شد  و نسبت ب  پیشرفت

(. بدیهی است نی  1395آ اهی یابند  صالحی و همکارا  

فقدا  یا مدی ارا   آموز  نافی  نیارایی صیاحبا  حیرف 

های  بالینی و درمانی بیا پزشکی و پیراپزشکی را در محیط

(. 2017   سیلزنوا و سیملواو خواهید نیرد  راشیکا  روبی 

های اخصصییی التحصیییال  در برخییی از رشییت اعییداد فارغ

های آموزشی نی  بیا  یرو  هیدف ایین معدود است. برنام 

شیود. صورع محدود بر زار میها منطبق باشد نیز ب رشت 

التحصیال  سبب شد  اا  آنا  ب  واقع اند  بود  این فارغ

های آموزشی قیرار های مغفو  برنام فرا در زمر   رو  هد

هیای هیدف  یرند. صدور بخشنام  راهنمیای اعییین  رو 

های آموز  مداوی ابالغی از سوی مدیرنک آمیوز  برنام 

( نیز بر 21/2/95د مورخ /31/504مداوی جامع  پزشکی  

این مشکک افزود  اسیت. بیا ایین اودییح نی  بیر اسیاس 

 4برنامی  نهایتیا در های هیدف یی  بخشنام  مانور  رو 

 یرند. امتیاز قابک نسب از مجموع حیدان ر راب  جای می

ها امتیاز اخصیص داد  ب  هر برنام  ب  ارایب اولویت رابی 

%  امتیاز برنام  خواهد بود. از  30% و  %50   %70   100
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های مجاز در هیر رابی  جا ن  حدان ر اعداد  رو  هدفآ 

 رو  سبب نسیر امتییاز  5 رو  است و فزونی از سق   5

نلیی برنامیی  خواهید شیید  دبییرا  ملمییی برنامی  اییرجیح 

های هدفی در برنامی  قیرار  یرنید نی  از دهند اا  رو می

 جامع  آماری با اری برخوردارند. 

التحصییک در ایین بدین ارایب اماای جامع  پزشکی فارغ

نار  پزشکی ورزشی  پزشکی سنتی  طبها مانند طبرشت 

های حاوری با امی و... در نسب امتیاز  زی از برنام اجتم

مشکالای مواجهند. لاا در بسیاری از موارد امکا  شیرنت 

رفیت شود. ب  منظور برو برای ایشا  میسر نمی در برنام 

اوا  مدنظر قرار داد. نخست  نار را میاز این مشکک دو را 

% محتییوی ملمییی برنامیی  بییا  30در صییورای نیی  حییداقک 

 نینیی میرابط باشید  پیشینهاد های اینهای هیدف رو 

ها از طریق نمیتی  اخصییص امتییاز اداف  شد  این  رو 

آمییوز  مییداوی بیی  دبیییر ملمییی برنامیی  ارا یی   ییردد. در 

 یییری  نییین رویکییردی موجییب خواهیید شیید اییا پیش

رفت  مورد التحصیال  معدود نیز رفت های دارای فارغرشت 

% محتوی  30ی در صورای ن  ارابا  اوج  قرار  یرند. دو

 نینی برقرار نبود  ییا سیق  های هدف اینبرنام  با  رو 

های هر راب  اکمیک شد  باشد  شیاید بتیوا  نسیب  رو 

های مشاب  را مدنظر قرار داد. بی  های رشت امتیاز از برنام 

های پزشکی اجتمامی یا طب نیار مجیاز منوا  م ا   رو 

اع نسیب امتییاز از رشیت  اصیلی خیود از باشند اا ب  مواز

های مرابط با رشت  پزشیکی ممیومی نییز اسیتفاد  برنام 

ای را بییرای برخییی  ییرفتن  نییین شیییو نماینیید. در پیش

اوا  اجرا نیرد. یعنیی ایین اخصصی نیز میهای فو  رو 

های یی  ها مجاز ب  شرنت و دریافت امتیاز از برنام  رو 

هییای اخصصییی مییرابط بییا و ار یعنییی  رمقطییع پییایین

ناری شا  باشند. بدیهی است اجرایی شد   نین را رشت 

هایی نیی  در وهلیی  او  منییو  بیی  احصییا  دقیییق رشییت 

التحصیال  اند  دارند بود  و در وهل  دوی شناسیایی فارغ

احصیلی فعلی و پیشیین های مرابط با مقطع و رشت رشت 

 مشمو   است.

متیااز سارنرانی در یکسا  مفروض دانسات  ا -ث

 هاتمامی برنامه

های حایوری آمیوز  انتقا  مفاهیم آموزشیی در برنامی 

رو سیخنرانا  در  نیین مداوی استادمحور است. از همیین

 سییازی محتییواینوشییند اییا دییمن آماد هایی میبرنامی 

 و نگر  های هدف  دانش  بینش آموزشی مناسب با  رو 

ند  صلحی و همکیارا   فرا یرا  را نیز فزونی بخش نارایی

هیای ارا ی  مطالیب  نقشیی (. بنابراین شیو  و رو 1390

اساسی در ا بیت اطالماع و میزا  دریافت دانش از سوی 

 و ا یییا ؛ 2004  بییا س و بییور  وواییو فرا یییرا  دارد  

 آموزشی صحیح  ( و  زینش محتوا و شیو 2010 گرا ید

اقای نیفییت ها ماملی اساسی در اربرنام  مطلوب اجرای و

 خدماع ارا   شد  ب  بیمارا  خواهد داشت. 

های مختل  بی  های آموز  مداوی در قالبدر ایرا  برنام 

نام  و مقیرراع حیانم بیر آید. با رجوع ب  آییناجرا در می

حالیت قابلییت  9ها در آموز  مداوی ب  طور نلیی برنامی 

 اجرا خواهند داشت ن  مباراند از: 

هیای همایی ملمیی اسیت نی  در آ  ااز سمینار:  رد-ال 

جویی شود و مبادل  اجربیاع در جهت  ار ملمی بیا  می

شیود . ننند ا  انجیای میای شرنتو حک مشکالع حرف 

صییورع ارا یی  سییخنرانی  میز ییرد و معمییو ً سییمینار ب 

 شود و مدع آ  حداقک دو روز است. وپاس  اجرا میپرسش

ی با حاور متخصصین و ننگر :  ردهمایی ملمی رسم-ب

های نظرا  بااجرب  است ن  در ننار ارا   سیخنرانیصاحب

ملمی  نتایج آخرین احقیقاع انجای شد  ب  صورع مقالی   

شیود . میدع زمیا  بر یزاری سخنرانی و پوستر ارا ی  می

 روز یا بیشتر است .  2ها معمو  ننگر 

عا  % سامت ف 40ای ن  حداقک نار ا  آموزشی: برنام -پ

ملمی اختصاص دارد و آموزشی آ  ب  نار روهی یا مهارع

 نفر است. 30سق  ظرفیت شرنت ننند ا  

روز  ملمی اسیت نی  در های ی ننفرانس: نشست-ع

  نظرا  نقط  نظراع خود را از طرییق سیخنرانیآ  صاحب

وپاس   میز رد و ییا  یزار  میوارد جالیب مطیر  پرسش

 نمایند . می



 166                                                                                                                                                       مشیراحمدیرضا علی

 

 1400، بهار 1شماره ، دوازدهمشاپور، سال ی آموزش جندی پژوهشی توسعه_ی علمیفصلنامه

های ننفرانسی حیو  ی: ا ر این نشستننفرانس ادوار-ث

صورع جلسیاع حیدان ر محور ی  مودوع واحد ملمی ب 

ای هفتی صورع مستمر در فواصیک حیداقک ی روز  ب ی 

 شود . اشکیک  ردد  ننفرانس ادواری  فت  می

اخصصی در سمپوزیوی: ب  منظور بحت اخصصی یا فو - 

نظر بیی  صییورع میورد ییی  مودییوع خییاص افیراد صییاحب

های متفیاوع سخنرانی  نار روهی و یا ارا   مقال  از جنب 

نمایند. مخاطبین سمپوزیوی نیز افراد مودوع را بررسی می

نظر هسیتند و طیو  میدع سیمپوزیوی متخصص و صاحب

 روز است .  معمو  ی 

ها ای آموزشی است ن  سرفصکهای مدو : برنام برنام -چ

  میداوی ایدوین و مودوماع آ  از سوی ادار  نک آمیوز

اعیین شد  بی  اجیرا در شد  و در قالب استاندارد از پیش 

آید. سق  اعداد شرنت ننند ا  در برنام  های مدو  می

 نفر است.  150

ای اسیت نی  ای: دور های آموزشی مهارای حرف برنام - 

طییی آ  مهییارای در زمینیی  ملییوی پزشییکی آمییوز  داد  

 6دو هفتی  و حیدان ر  شود . طو  این دور  ها حداقکمی

باشید نی  بیا  ارانید  دور    یواهی پییدا نیرد  ما  می

شیود. ننند  امطیا میای خاص ب  شیرنتصالحیت حرف 

هییا در مرانییز آموزشییی مهییارای حادییر اییین دور درحا 

 شوند. ای دانشگاهی مدیریت و اجرا میحرف 

های های غیرحاییوری: بیی  امییامی برنامیی برنامیی -خ

هیا بی  حایور شیود نی  ارا ی  آ  فتی  میآموز  مداوی 

فیزیکییی مشییمولین در محییک آمییوز  نیییازی نیسییت. 

(  onlineهای آموز  در قالیب سیامان  اینترنتیی  برنام 

لو  فشرد   وبینار و یاد یری همرا  ب  نم  الفن همیرا  

هایی از این نوع آموز  هسیتند. بایید اوجی  داشیت م ا 

ز ب  حاور فیزیکی شیرنت های ال  ننفرانس ن  نیابرنام 

نننیید ا   هر نیید در محلییی دیگییر ( دارد بیی  منییوا  

 شوند.  های آموز  مداوی حاوری القی میبرنام 

ن  اجرای هر برنام  داری هدف مشخص و از با اوج  ب  آ 

آیید ایا دبییرا  ملمیی و پیش اعیین شد  اسیت   زی می

اهی  محتوی سخنرانا  برنام  بر پای  ماهیت دور  اقدای ب  

آموزشی و ارا   آ  نمایند. ا ر   همپوشیانی در خصیوص 

اهییی  محتییوی برخییی از  وجییود دارد  بییااین حییا  وجییو  

افتراقی نیز در این بین قابک مشاهد  است. ب  منوا  نمون  

بر زاری نار ا  ن  نیازمند ارا   محتوی ب  صیورع ملمیی 

متفاوع  های ننفرانس یا سمیناراست با سخنراین در دور 

هییای حاییوری و اسییت.  نییین افکیکییی میییا  دور 

 نیین ارا ی  محتیوی غیرحاوری نیز قابک کنر اسیت. هم

های های ننفرانس ادواری بیا دیگیر برنامی ملمی در برنام 

رسید اختصیاص رو ب  نظیر میقابک قیاس نیست. از همین

ها قابیک دفیاع نباشید. لیاا امتیاز یکسا  در امامی برنامی 

های مختل  بنابر شود اا امتیاز سخنرانی دور میپیشنهاد 

هییدف هییر دور  اعیییین  ییردد. بییدیهی اسییت در  نییین 

هایی نیی  دارای مشییابهت محتییوایی رویکییردی برنامیی 

باشند قابلیت  دریافت امتیاز سخنرانی یکسا  خواهنید می

 داشت. 

 گیرینتیجه

بینیی نوشند ایا بیا پیشوادعا  قوانین و مقرراع می     

وناست و میاری از اشیکا  را نمایط موجود قوانینی بیشر

وجود نیارایی و اثربخشیی مقیرراع در ودع نمایند. با این 

 ردد. قانو  آموز  مداوی و ممک و اجراست ن  روشن می

 یو  روزآمید  رغم مزاییایی هممقرراع مرابط با آ  ملی

 نگا  دانش مخاطبا  قانو   اراقای سالمت جامع   افزایش

 مشیمو   ایحرفی  هایمهارع ملمی و هایآ اهی سطح

های بهداشییتی و هییا و سیاسییتقییانو  و نمایانیید  اولویت

ها و معیایبی نییز برخیوردار اسیت. درمانی نشور  از آسیب

 -های آموزشی رفتن امکا  دریافت امتیاز از فعالیتنادید 

های پووهشی  محدودیت در دریافت امتیاز از طریق برنامی 

وری  محدودیت در صدور  واهی نهیایی صیرفا بی  غیرحا

سال   مدی ارا   آموز  نافی برای برخی فواصک زمانی پنج

های مشیمو  قیانو  و مفیروض دانسیتن اختصیاص رشت 

های آموز  مداوی  اهیم یکسا  امتیاز ب  سخنرانا  برنام 

 ایراداای است ن  در مقرراع موجود ب   شیم خیورد  نی 

بیا اوجی  بی  مغفیو   .شیودمی حسیاسا آ  اصال  ب  نیاز

ماند  مودوع بررسی مقرراع حیانم بیر آمیوز  جامعی  
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شود اا این مبحت مورد پزشکی و پیراپزشکی پیشنهاد می

های بیشتر قرار  رفت  اا بیر غنیی مطلیب افیزود  پووهش

  ردد. 
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