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 آموزش مداوم چیست ؟
  

آموزش مداوم کلیه فعالیت هاي بعد از فارغ التحصیلی جهت حفظ مهارت هاي کسـب شـده و            
ارتقاء کیفی و کمی مطالب و مهارتهاي جدید علمی می باشد که در خصوص جامعه پزشکی می تواند 

بنابراین آموزش مداوم جامعه  .منجر به ارتقاء کیفی و کمی خدمات ارائه شده در حوزه سالمت گردد
  . پزشکی و پیراپزشکی از اهداف مهم وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد 

  . می گردد برنامه هاي آموزش مداوم در دانشگاههاي علوم پزشکی به چهار شکل زیر ارائه 
  سمپوزیوم ، همایش و کنگره ، ) هم اندیشی (برنامه هاي حضوري ، شامل کنفرانس ، سمینار

  و کارگاه 
  دوره هاي آموزش کوتاه مدت حرفه اي  
  برنامه هاي مدون 

  و مجازي الکترونیکمقاالت خودآموز و آموزش (برنامه هاي غیر حضوري  ( 
 

  به چه کسی مشمول آموزش مداوم اطالق می شود؟ 
 رشـته هـاي     فـارغ التحصـیالن  عبارتنـد از ) 1370سـال  (مشمولین قانون از پنج سـال اول            

، دکتراي حرفه  اي و متخصصان علـوم آزمایشـگاهی تشـخیص     ي، داروساز ی، دندانپزشک یپزشک
  طبی و دکتراي علوم بهداشتی

دستورالعمل آموزش مداوم شاغالن حرف وابسته پزشـکی مشـتمل بـر پرسـتار ،  مامـا ، شـنوایی       
تکنولـوژي    رمـانی ، کاردرمـانی ،  گفتـار د   فیزیوتراپی ،  علوم آزمایشگاهی ، ، بینایی سنجی ،سنجی

کارشناســی و کارشناســی ارشــد داروســازي و کارشــناس ارشــد  ) رادیولــوژي (پرتــو شناســی 
ابالغ گردیده و زمـان مشـمولیت افـراد فـوق الـذکر از زمـان ابـالغ         1385دندانپزشکی از اسفند ماه 

  .دستورالعمل مربوطه می باشد 
کی و نیز مقاطع کاردانی به لیست مشمولین آمـوزش  سایر رشته هاي علوم پزشنیز  1391از سال 

مداوم اضافه شده است که در حال حاضر می توانند به صورت اختیـاري در برنامـه هـاي مربوطـه     
و در مراحل بعدي و اجباري شدن کسب امتیاز آموزش مداوم  شرکت نموده و گواهی دریافت نمایند

  .اطالع رسانی هاي الزم صورت خواهد گرفت 
  

  ط کلی در خصوص مشمولین آ موزش مداوم ضواب
زمان مشمولیت نسبت به قانون آموزش مداوم به استناد مصوبه جلسه هفتم شـوراي عـالی    -1

  . آموزش مداوم از تاریخ فارغ التحصیلی می باشد
، تاریخ ارزشیابی دانشـنامه نامبردگـان در    در خصوص پزشکان فارغ التحصیل خارج از کشور

  . غ التحصیلی محسوب می گرددداخل کشور مبناي فار

 مرکزآموزش مداوم
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مشمولین قانون آموزش مداوم در صورت گذراندن دوره اي که منجر به اخذ مدرك تحصـیلی   -2
مانند دوره ( معتبر شود، در آن دوره تحصیلی از کسب امتیاز آموزش مداوم معاف می باشند 

ي  و مشـمولینی کـه دوره   ). دستیاري که منجر به اخذ مدرك تحصـیلی تخصـص مـی گـردد    
  .فلوشیپ را نیز می گذارند در آن سال ها از اخذ امتیاز معاف می باشند

پرستار ، مامـا ، شـنوایی   (پزشکی و حرف وابسته پزشکی مانندهر یک از افراد مشمول قانون  -3
  ) ...و رادیولـوژي سنجی ، علوم آزمایشـگاهی ، فیزیـوتراپی ، گفتـار درمـانی ، کاردرمـانی و      

   .سال کسب نمایند 5امتیاز در   125  و مجموعاً امتیاز 25سال  هرموظف به کسب امتیاز در 
  امتیاز می بایست کسب نماید 25هر مشمول در یک سال متوسط *  

  .  )امتیاز  35امتیاز و حداکثر  15حداقل ( تبصره
مشموالن آموزش مداوم بر اساس مصوب سی و چهارمین  جلسه شوراي عالی آموزش مداوم  -4

سمپوزیوم ، متیاز پنج ساله خودر را از برنامه هاي غیر از همایش ، سمینار ، ا% 20باید حداقل 
این برنامه ها شامل کارگاه ها ،آموزش مستمر بالینی ، مدون ، کوتـاه  . و کنفرانس کسب کنند 

مدت حرفه اي ، مجازي ، کسب امتیاز به عنوان مدرس ، ارائه پوستر در همایش و برنامه هاي 
و ضمناً کسب امتیاز فعالیت هاي آموزشی و پژوهشی در این جلسـه  .است داراي اولویت ملی

  .حذف گردید
 . متیازات مجاز می باشد کل ا% 40 کسب امتیاز از فعالیتهاي غیر حضوري تا سقف حداکثر -5
به ازاي یک امتیـاز تعیـین   ) اعم از حضوري و غیر حضوري ( کلیه برنامه هاي آموزش مداوم  -6

 . آموزشی  ضمن خدمت کارکنان دولت محسوب می گرددساعت  2معادل   ، هشد
پزشکان عمومی شاغل در طرح بسیج همگانی بیمه روستایی می توانند بـا شـرکت در دوره    -7

امتیـاز آمـوزش    100تا سـقف    ،) داراي مجوز وزارت بهداشت ( هاي آموزش پزشکی خانواده 
 . مداوم در طول یک دوره پنجساله را کسب نمایند

نون آموزش مداوم در زمان صدور یا تمدید اجازه فعالیـت در رشـته هـاي گـروه     قا نمشموال -8
اعم از پروانه مطب ، یا پروانـه تاسـیس و مسـئول فنـی موسسـه ،        پزشکی و حرف وابسته ،

موظف به ارائه گواهی نهایی  آموزش مداوم هستند که در پایان دوره هاي پنجساله صادر می 
 . گردد

عـدم فعالیـت حرفـه اي فـرد      تنها مورد معذوریت از شرکت در برنامه هاي آموزش مـداوم ،   -9
  . مشمول است 

  مقررات شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم 
  

 از ابتـداي )  http://semnan.ircme.ir(با توجه به راه اندازي سیستم یکپارچه آموزش مداوم  -1
استفاده از برنامه هاي آموزش مداوم ، ابتدا در این سیسـتم    جهت نمشموالالزم است   ، 90سال 

در این سامانه برنامـه هـاي کلیـه    . عضو شده و پس از آن در برنامه مورد نظر ثبت نام نمایند
 .مراکز آموزش مداوم در کشور قابل دسترسی می باشد

رنامه هاي آموزش مـداوم   نامه ها ،عالوه بر انواع به بر مشموالن در راستاي دسترسی بیشتر  -2
تعریـف گردیـده و در ایـن     مشـموالن ذکر شده در بخش اول، برنامه هاي رسانه ملی نیز براي 

 .سامانه قرار گرفته شده است 
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با توجه به راه اندازي سامانه تنها گواهی هایی که از طریق این سامانه صادر شده اسـت قابـل    -3
  .نمی شود  خارج سامانه پذیرفته دستی  ی هاي قبول بوده و گواه

و تکمیل فـرم  گواهی شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم به شرط حضور تمام وقت در برنامه  -4
  . ارائه می شود ، با مراجعه به سامانه و تکمیل فرم نظر خواهیبرگزاري برنامه ازبعدارزشیابی 

به عنوان شرکت کننده در  مگر اینکه  می نمایند ، سخنرانان برنامه فقط امتیاز سخنرانی دریافت - 5
  .تمام ساعات برنامه حضور داشته باشند

  .ساله نیز از طریق سامانه مذکور انجام می گردد  5کلیه مراحل براي دریافت گواهی نهایی – 6 
وم جامعه پزشکی فعالیت ها و خدمات آموزش مدا  

  

 وم بررسی نیازها در زمینه برنامه هاي آموزش مدا 

  تشکیل جلسات جهت برنامه ریزي و تدوین دوره هاي مورد نیاز آموزش مداوم 

  صدور مجوز برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزشکی و سایر فعالیت هاي مرتبط
 با آن  

    بررسی تعیین امتیاز و صدور گواهی شرکت کنندگان برنامه هاي آموزش مـداوم خـارج از
 کشور 

 ي برنامه هاي آموزش مداوم مراکز مجري نظارت برنحوه اجرا 

 مرکز مجري آموزش آزاد تقویت علمی در گروه پزشکی 

    گواهی هاي شرکت بعداز بررسی فرم هاي نظر خواهی سخنرانان و برنامه بعـد از برگـزاري در
 . صورت تکمیل شدن فرم هاي مذکور تایید می گردد

سامانه آموزش مداوم عملکرد   
  و مراکز آموزش مداوم  النآموزش مداوم توسط مشمو جستجوي برنامه هاي -1
  مشموالن ثبت نام در برنامه هاي حضوري وغیرحضوري توسط  -2
در برنامه ها با توجه به ثبت اطالعات اولیه مشمول در سامانه و  مشموالنکاهش زمان ثبت نام  -3

 عدم نیاز به ورود اطالعات تکراري 
 از طریق پیام کوتاه و پست الکترونیکی  مشموالنبرنامه ها و امکان اطالع رسانی به دبیران  -4
  مشموالنمشاهده کارنامه آموزش مشمول با توجه به تجمع اطالعات برنامه هاي -5
 در برنامه ها  مشموالنمدیریت لیست ثبت نامی -6
ه و تکمیل و ارسال مجوز برنامه هاي آموزش مداوم توسط مراکز آموزش مداوم از طریق سامان -7

  حذف روند طوالنی ارسال مستندات کاغذي
کاهش زمان دسترسی ستاد به اطالعات مجوزهاي صادره توسط مراکز آموزش مداوم و حذف -8

 سیستم کاغذي 
تسهیل روال صدور مجوز با توجه به امکان ارسال و دریافت  Online ثبت مجوز مراکز آموزشی -9

  پیام براي مراکز آموزش مداوم و ستاد 
از طریق سامانه فقط انجام  مشموالنتوسط کلیه  Online حق ثبت نام بصورت پرداخت هزینه -10

 . می پذیرد
 


