
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 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 جامعه پزشکی مداوم آموزش ت مراکز تحقیقاتی در حوزهدستورالعمل صدور مجوز فعالی

 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مراکز تحقیقاتی درحوزه آموزش مداوم جامعه پزشکی

 

آیین نامه تاسیس و ارزشیابی واحدهای تحقیقاتی علوم پزشکی دولتی در صورت اخذ    موضوعمراکز تحقیقاتی  -1

موافقت قطعی از شورای گسترش دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی  می توانند نسبت به درخواست کذد  

تقل مستقل آموزش مداوم جامعه پزشکی اقدام و با رعایت سذایر ضذوابو و پذس از اعتبارب شذی ب ذورت مسذ      

 نسبت به اجرای برنامه اقدام نمایند.  

این مراکز تا زمان اخ  موافقت قطعی می توانند با همکاری دفاتر آموزش مذداوم دانشذگاههای علذوم پزشذکی     

 فعالیت نمایند.

به مراکز تحقیقاتی فاقد موافقت قطعی که درحال حاضر دارای کد مستقل اجرای برنامه آموزش مداوم هسذتند   -2

فرصت داده می شود تا نسبت به اخ  موافقت قطعی از شورای گسترش اقدام و تذا آن زمذان بذا     ماه 6به مدت 

نسبت به اجرای برنامه اقدام نمایند. مجوز آموزش مداوم این مراکذز در صذورت    حوزه مربوطه همکاری دانشگاه

 گردد.لغو می ،عدم ارایه موافقت قطعی در مهلت مقرر

 

 


