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 معاون محترم آموزشي دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي )سراسركشور(

 رئيس محترم سازمان نظام پزشكي جمهوري اسالمي ايران

 رئيس محترم فرهنگستان علوم پزشكي

 رئيس محترم انجمن علمي ... 

 رئيس محترم پژوهشكده ...

 رئيس محترم مركز تحقيقات...

 رئيس محترم انستيتو پاستور ايران 

 محترم سازمان پزشكي قانوني ايران رئيس 

 رئيس محترم سازمان نظام پرستاري

 رياست محترم سازمان انتقال خون ايران 

 

  با سالم و احترام 

به پبوست مصوبات نهمین جلسه کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی به شرح زیر جهت استحضار و رعایت در      

 گردد:غ میهای آموزش مداوم ابالاجرای برنامه

 های آموزش مداومنامه اجرایی اعتباربخشی مراکز برگزارکننده برنامهآئین -1

 نامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکیآیین -2

 های آموزش مداومنامه همکاری در اجرای برنامهشیوه -3

 دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی در حوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی -4

 های آموزش مداوماجرای تخصیص امتیاز به اعضای پانل در برنامه دستورالعمل -5

 های آموزشی و پژوهشیدستورالعمل تخصیص امتیاز فعالیت -6

 بازنگری دستورالعمل عناوین و سرفصل های آموزش مداوم -7

 امیداست با اجرای مفاد مصوبات فوق شاهد تعالی در آموزش مداوم کشور باشیم.

 



 1 صفحه  جامعه پزشکی مداوم آموزشآیین نامه انضباطی 

 

 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 نامه انضباطی آموزش مداوم جامعه پزشکییینآ

 تعاریف - 1بخش 

 اند:کار رفتهمفاهیم  عملیاتی  به شرح ذیل بهنامه  واژگان زیر در در این آیین

 اداره کل: منظور اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی است. 1-1

 پارچه آموزش مداوم جامعه پزشکی است.سامانه: منظور سامانه یک 2-1

 های آموزش مداوم است.برنامه کز: منظور مرکز مجاز برگزارکنندهمر 3-1

 امتیاز آموزش مداوم است.منظور برنامه دارای مجور و  برنامه: 4-1

 

 نامه انضباطیموارد مشمول آیین  -2بخش 

نظمی در برگزاری موجب بی خالف مقررا  که مشمممموی این ماده بنا به تعریب عتارتند از کلیه امداما  موارد 1ماده 

 ند که مصادیق آن به شرح زیر است:برنامه شو

 مندرجا  سامانه مغایر باشد.تغییر در تاریخ برگزاری برنامه به نحوی که با  -1-1

 تغییر محل برگزاری برنامه به نحوی که با مندرجا  سامانه مغایر باشد. -2-1

 اعالم ظرفیت بیش از حد وامعی محل برگزاری برنامه در سامانه -3-1

 ثتت نام مشمولین بیش از ظرفیت درج شده در مجوز برنامه -4-1

 ش مداومهای همجوار آموزعدم رعایت مفاد دستورالعمل اجرای برنامه -5-1

 عدم بکارگیری روش مناسب برای پایش حضور مشمولین در برنامه -6-1

 به حساب اعالم شده در سامانه دریافتی از مشمولینعدم واریز وجوه  -7-1



 2 صفحه  جامعه پزشکی مداوم آموزشآیین نامه انضباطی 

 

 

 دریافت حق ثتت نام برنامه بیش از متلغ ثتت شده در مجوز برنامه -8-1

 کاهش ساعا  مفید برنامه پس از صدور مجوز -9-1

 ه و یا همراه با تتلیغا  تجاریاطالع رسانی مغایر با مجوز برنام -10-1

 

دار مشموی این ماده بنا به تعریب عتارتند از امدام خالف مقررا  که بالقوه  برنامه را از نظر علمی خدشه   موارد 2ماده 

 سازد که مصادیق آن به شرح زیر است:

 عدم حضور فعای دبیر برنامه در زمان اجرای برنامه  -2-1

 از صدور مجوز و بدون کسب موافقت اداره کل تغییر دبیر برنامه پس  -2-2

 تغییر سخنرانان برنامه پس از صدور مجوز و بدون کسب موافقت اداره کل  -2-3

شموی این ماده بنا به تعریب عتارتند از هر امدام خالف مقررا  با هدف تخصیص امتیاز آموزش مداوم     موارد 3ماده  م

 به مشمولین که مصادیق آن به شرح زیر است:

کننده در برنامه )مانند صمدور گواهی شمرکت در برنامه و   صمدور یا اراهه گواهی ییر وام  برای شمرکت    -3-1

 امتیاز آن برای مشمولی که در برنامه حضور نداشته است.(

 جای فرد اصلی برای کسب امتیاز آموزش مداومحضور فرد دیگر در برنامه به  -3-2

 مداومخرید یا فروش امتیاز آموزش   -3-3

 خله حامیان مالی در برنامه مدا 4ماده 

شرکت  -1-4 های حامی مالی در محتوای علمی برنامه از جمله تخصیص زمان مفید برنامه  هر گونه مداخله 

 برای انجام تتلیغ محصوال 

 کنندگانمداخله حامیان مالی در ثتت امتیاز شرکت -2-4

 از مراج  ذیربط های جانتی و معرفی محصوال  بدون کسب مجوزبرپایی نمایشگاه -3-4

 

 



 3 صفحه  جامعه پزشکی مداوم آموزشآیین نامه انضباطی 

 

 

 شیوه برخورد با تخلفات انضباطی:  -3بخش 

ضوابط و مقررا  و یا اعالم به مراج  ذیربط به     5ماده  سی، اعمای  صور      صالحیت برر منظور اخذ تصمیم مقتضی در 

 نامه بر عهده اداره کل است.وموع تخلب موضوع این آیین 

 نحوه اعمای مقررا  انضتاطی:  6ماده 

نامه، تذکر با درج در پرونده اعتتاربخشی متنی  این آیین 4و  2بار در صور   نقض مفاد مواد  مراکز هر  -1-6

ضوابط و مقررا  آموزش مداوم دریافت می  صور  تعدد موارد به تشخیص اداره   بر مغایر  با  دارند. در 

ساس این مصوبه کمیسیون آموزش مداوم درخصوص تعلیق فعالیت آن تصمیم       ود. ش گیری میکل، برا

سای درنظر گرفته خواهد شد و حسب تصمیم کمیسیون آموزش مداوم  تومب فعالیت برای مرکز تا یک

 نامه اجرایی اعتتاربخشی مراکز آموزش مداوم امدام خواهد شد.در صور  تکرار تخلب مطابق آیین

مغایر  به  نامه، در اولین مرتته ضمن اعالم این آیین 3در صور  مشاهده هرگونه تخلب مشموی ماده     -2-6

ست مرکز در به  مرکز مجری و درج موضوع در کارنامه اعتتاربخشی مرکز،   کارگیری افراد متخلب الزم ا

عمل آورد  و گزارش امداما  را به اداره کل ارسمممای در فرآیندهای اجرایی آموزش مداوم تجدیدنظر به

له نزوی در مجوز مرکز خواهد کند. ارتکاب تخلب موضوع این ماده به تشخیص اداره کل، منجر به یک پ

 یابد.شد و مجوز مطعی به مشروط و مجوز مشروط به تعلیق مجوز تغییر می

فامد اعتتار بوده و امتیازهای کسممب شممده مابل   3ها و امتیازهای صممادره موضمموع ماده  کلیه گواهی -3-6

 باشد.محاسته در کارنامه مشموی نمی

شمولین را به م      -4-6 شخیص، تخلب م سب ت صادرکننده پروانه اعالم    اداره کل برح سیدگی کننده و  راکز ر

ای تصمیم  ساله پروانه فعالیت حرفه دارد تا حسب مورد در خصوص ابطای یا  عدم صدور گواهی پنج   می

 الزم اتخاذ شود.

 


