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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 های آموزشو سرفصل عناويندستورالعمل تعیین 

 
 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 مداوم آموزشهای و سرفصل عناويندستورالعمل تعیین 
 

ورای شومين جلسه سسی و  مصوبپزشکی  جامعههای آموزش مداوم ارائه دهنده و برنامهراکز مجموعه استانداردهای اعتبار بخشی مدر 

 شود : چنين تعریف می برنامه آموزش مداوم جامعه پزشکی، عالی آموزش مداوم 

 

 هــشود کهای منجر به مدرک، اطالق میتهـرشاز  التحصيلیارغـیادگيری بعد از ف -های یاددهیفعاليت به کليه  "

  هـای  کنـد  ایـن تعریـف، فعاليـت    ای خـود یـاری مـی   التحصيل را در انجام موثرتر و کارآمدتر وظـایف ررفـه  ارغف 

 " شود شوند، مانند یادگيری هنر، شامل نمیغيرمرتبط با ررفه را که بر اساس عالیق شخصی دنبال می یادگيری

 

داوم مآموزش  منظامهمترین بخش های برنامه های آموزش مداوم  تعیین عناوین و سرفصلآموزش مداوم ،  در راستای تعریف برنامه

  می گردد:تبيين که در این دستورالعمل به شرح ذیل  باشدمیجامعه پزشکی 

 اوم های آموزش مدو سرفصل های برنامهعناوین  - 1ماده  

 ش مداومهای آموزمراکز پیشنهاد دهنده سرفصل - 2ماده  

 های آموزش مداوم مرجع تصویب عناوین سرفصل – 3ماده 

 های آموزش مداوم سرفصل آموزش نحوه اجرای – 4ماده 

 

******************************************* 

 اومهای آموزش مدهای برنامهو سرفصلعناوین  - 1ماده  

  مبتني بر برنامه درسي مداوم آموزش هایسرفصل – 1-1

  محسوب شوند مداوم شآموز هایسرفصل عنوان به توانندمی پزشکی گروه هایرشتهآموزشی برنامه  در مندرج هایسرفصل           

زشی وزارت های تخصصی معاونت آمودبيرخانهیا ریزی علوم پزشکی و برنامه هر رشته توسط شورای عالی درسی برنامه

  شوندتعيين می ، درمان و آموزش پزشکیبهداشت

 مرجع کتب در مندرج های سرفصل – 1 -2

 باشنداعالم شده  مصوب درسی برنامه در اعم از آن که -و رسمی هر رشته معرفی شده باشند  مرجع کتب در که هاییسرفصل کليه               

 ذیصالح مانندجع ب مرجع توسط مرا  کتمحسوب شوند مداوم آموزش هایسرفصل عنوان به توانندمی –یا اعالم نشده باشند  و

عاونت یصالح در مذسایر نهادهای توسط و یا  علوم پزشکی ریزیشورای عالی برنامه ،دبيرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصص

   شوندمی تعيين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آموزشی



 

 2 صفحه  مداوم های آموزشو سرفصل عناويندستورالعمل تعیین 

 
 

 نیازسنجي براساس مداوم آموزش هایسرفصل -1 -3

  شوند: می تعيين زیرهای با روشنيازسنجی  اساس بر  مداوم آموزش های سرفصل           

 تخصصی  رشته هر در روز نياز به دانش( الف          

  جامعه نياز( ب           

 فراگير  نياز( ج            

  وند:شمیزیر در نظر گرفته  راهبردهای  ها بر اساس نيازسنجی های اعالم شده، تعيين سرفصلبرای  -تبصره 

 سالمت یکيد بر پيشگيری و ارتقااطالعات اپيدميولوژیك با تأ -1

 وقایع ویژه  -2

 تصميمات سياستگذاران -3

 شکایات / مدیریت خطر -4

 نظر متخصصين -5

 درخواست بيماران / مددجویان -6

 و انتظارات ررفه ای نظر فراگيران -7

 های تخصصی درخواست گروه -8

 درخواست مدیران -9

 های کليدیورود اطالعات جدید و مهارت -10

 سالمتمطالعات  -11

 بالينی و بيمارستانی ،ملی ،ایمنطقه ،المللیبينو رویکردهای تحقيقات  -12

 (Interdisciplinary) ایرشته بین عناوین -4-1

ترونيکی، یادگيری الک ای،و اخالق ررفه (Medical Ethics) ای مانند آموزش پزشکی، اخالق پزشکیبين رشته عناوینکليه             

 مداوم ره کل آموزشدر صورت موافقت ادا توانندمی ند،شوای مشمولين میروش تحقيق که موجب ارتقای عملکرد ررفه آمار و

  محسوب شوندآموزش مداوم  سرفصلو عنوان 

  د شونحسوب میمای رشتهعناوین بينهای هدف آموزش مداوم دارند از عناوین فرهنگی که رویکرد تخصصی نسبت به گروه –تبصره 

 درمان و آموزش پزشكي ،بهداشت وزارت اریگذسیاست ابالغي عناوین – 1 -5

شوند، در کی ارائه میهای ابالغی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشسازی سياستکه به منظور توجيه و آگاه عناوینی             

-یش مداوم مو پس از تصویب توسط کميسيون آموز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد، که مجری برنامهصورتی

  باشدمی( 3)ده نحوه بررسی و تصویب این عناوین نيز مشمول مفاد ما برنامه آموزش مداوم ارائه شود ه عنوان تواند ب

است  الزم، م باشدیکی از مراکز آموزش مداو، درمان و آموزش پزشکی های ابالغی وزارت بهداشتسياستکه مجری در صورتی –تبصره 

-مانه یكو در سا اخذ را معاونت مربوطه در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیموافقت همکاری با  کز مجری برنامه، مر

  زش مداوم جامعه پزشکی ثبت نماید پارچه آمو

 

 مداوم آموزش هایسرفصل دهنده پیشنهاد مراکز -2  ماده



 

 3 صفحه  مداوم های آموزشو سرفصل عناويندستورالعمل تعیین 

 
 

های آموزش مداوم امهراکز و برناعتباربخشی م از مجموعه استانداردهای (1) بر اساس استاندارد ی کهکز آموزش مداومامر -1-2

ف در آن هدباشد و  دارای برنامه راهبردی مکتوب در زمينه آموزش مداوم علوم پزشکی شورای عالی برنامه ریزی 10/3/1394مصوب 

وانند تمی ،اشدبصویب شده تدر روند اعتبار بخشی مشخص و تایج از آموزش مداوم، ريطه موضوعات، گروه هدف، نوع فعاليت و ن

 را ارائه دهند  مرتبط عناوین آموزش مداوم

موفق به  شرکت کرده و های آموزش مداومو برنامه برگزار کنندهاعتباربخشی مراکز نظام تمامی مراکز آموزش مداوم که در  -2-2

را جدید های آموزش مداوم سرفصلعناوین و ، دستورالعمل (1)اده م 1-4و  1-3 بندتوانند بر اساس می ،اندشده قطعي مجوزکسب 

 نمایند   پيشنهاد

 که را نمایندرا اجهایی هتوانند برنامتنها می ،اندکسب کردهرا قطعی  اومی که سایر ارکام به غير از مجوزمراکز آموزش مد - تبصره

ط و توس پيشنهاد، قطعی دستورالعمل باشند و یا قبال توسط مراکز دارای مجوزاین ( 1ماده ) 1-2و  1-1بند مشمول بندهای 

  باشدصویب شده تکميسيون آموزش مداوم 

منوط به دریافت  ،دنشومی ارائه کشور در بار اولين برای که (1)ماده  1-4و  1-3بند مندرج در  هایاجرای عناوین و سرفصل -3-2

 مجوز قطعی و تصویب کميسيون آموزش مداوم است پيشنهاد از مراکز برگزارکننده با 

  مداوم آموزش های سرفصل عناوین تصویب مرجع – 3 ماده

 عناوین سرفصل هـای آمـوزش مـداوم   می باشد   کمیسیون آموزش مداوممرجع تصویب عناوین سرفصل های آموزش مداوم 

-ده برنامـه جهت اجرا به مراکز مجاز برگزار کننـ از سوی اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی مصوب کميسيون آموزش مداوم 

 های آموزش مداوم ابالغ می شود 

   مداوم آموزش های سرفصل اجرای نحوه – 4 ماده

 روزه، یك علمی نفرانسک مدون، مانند رضوری مداوم آموزش های برنامه قالب در توانند می مداوم آمورش های سرفصل تمامی            

 مستمر آموزشی ایهبرنامه و ایررفه مدت کوتاهدوره های  کارگاه، ،(کنگره) همایش سمپوزیوم، سمينار، ادواری، کنفرانس

  شوند ارائه مربوطه ضوابط رعایت شرط به غيررضوری بالينی و برنامه های

 

يسيون آموزش مداوم کمنهمين در  بند 8 و تبصره 4 وماده  4 در پس از بازنگری دستورالعمل قبلی تحت همين عنوان، این دستورالعمل

 گيری در موضوعات مربوطه خواهد بود    و از زمان ابالغ مبنای تصميمبه تصویب رسيد 1/10/1398در تاریخ 


