
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 درمان و آموزش پزشكي شهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت ، 
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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 نامه همکاری در اجرای شیوه

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 های آموزش مداومهمکاری در اجرای برنامه نامهشیوه

 خاان سع ااع  دی خصاا   اااع   و اا دا  اا  و  شاا ی   و کماا ن ست اا ساا بااع ایع اا  بااع    اا    

و اا دا وا  د  کااع  زاا د هااع  دی یشاا عهمکااعی  س سااا  ی کااا  کااع  باا    بااع بی ااا ی  بیسع ااع    

-هااعا   اان شاا   س اال د دی همکااعی   ی کااا دی  راای   بیسع ااعبااع  یراا ی  شاا ی     اا یا ی  س  یساا  و

 :ش دسع ع بع شیح د ی  بالغ   

- اا  ک باا   د  یکااا د ی    زاا د و ن  ساا  سماا دا وا دی سااع عسع  ااا   س ااعد بااع  خاان      اا  -1

 نعیچع و  دا    و 

 یسااعا   ک یوس اا  دیخ  ساا  س سااا  یکااا دیخ  ساا  کییاا   بااع  یکااا همکااعی د ی    زاا د     -2

 و  دش  یش ع  ع  سزمن سخصص   یب طع

بییساا  دیخ  ساا  س سااا  یکااا همکااعی و  اااال  سراای بااع دیر دی سااع عسع  د طی اا  سکم ااد        -3

اااعم  اا ید س ااعد دی سااع عسع شااع د  بی اا  دب اای بیسع ااعا  اکااع  ه اا م ا ماا  همکااعی         طال

 رل  سخیی س  و سع ی    ید همکعی 

 بعش .   1/2/1399سع ع  د سعی خ  ری    ؤثی   ن ش   

 


