
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 درمان و آموزش پزشكي شهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت ، 

  : 88363986و8تلفن      88363986: نمابر 

                         : صفحه الكترونيكي اداره كل آموزش مداومhttp://cehp.behdasht.gov.ir 

                         :صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي           http://dme.behdasht.gov.ir 
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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  مداوم آموزشبرنامه های  دستور العمل اجرایی تخصیص امتیاز به اعضای پانل در

 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 آموزش مداوم های در برنامه پانل اعضایبه  ازیامت صیتخص دستورالعمل اجرایی

سمپوز  نار،یسم  ش،یهما یبرنامه ها ش  یهاتوانند واجد پانلیم ومیکنفرانس و  شند  یآموز صیص امتیاز به    .با نحوه تخ

 شود:های آموزش مداوم به شرح ذیل ابالغ میاعضای پانل برنامه

ص به .1 ضای  به ازیامت صیمنظور تخ سام    اع ست ا سط مرکز برگزارکننده   شان یا یو کد مل یپانل الزم ا سامانه   تو در 

 .ثبت شودپارچه آموزش مداوم یک

است که    سر یم یهنگام به اعضای پانل  ازیامت صیدارد. تخص  یبه زمان پانل بستگ  یپانل آموزش اعضای هر  تعداد  .2

  ،سوواعت کیبه مدت  پانل کیطور مثال در و ت درنظرگرفته شووود. به قهید  15هر عضووو پانل ادا ل  یبه ازا

 .است قدورم عضو 4اداکثر  یبرا تخصیص امتیازامکان 

امتیاز هر عضو پانل اداکثر معادل امتیاز یک سخنران است و سقف دریافت امتیاز برای عضو پانل در یک برنامه         .3

 تواند از سقف امتیاز  ابل کسب برای سخنران بیشتر باشد.آموزش مداوم نمی

سات برنامه       .4 سه در جل ضو هیأت رئی ضور به عنوان ع سخنران و  های آموزش مداوم به خودی خود ا دارای امتیاز 

 باشد.عضو پانل نمی

 

 


