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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 
 

 ی آموزش مداوم جامعه پزشکیینها نامهستورالعمل صدور گواهید

 

قانون  ينمشمول یینها نامهمنظور هماهنگی در امر صدور گواهیجامعه پزشكی و به عالی آموزش مداومبراساس مصوبات شوراي

 گردد:ذیل جهت اجرا ابالغ می دستورالعمل ،آموزش مداوم

ط ور  هب  ، آموختگیهنگام دانش از الزم است قانون مشمول افراد هریك از ،آموزش مداوم هايضوابط كلی اجراي برنامه برابر -1

 در هر سال كسب نمایند.آموزش مداوم امتياز  52متوسط 

  152س اله   2امتي از و دری ك دوره    12ش مداوم جامعه پزش كی در ه ر س ال ق داقل      كليه مشمولين قانون آموز 1-1تبصره 

 امتياز باید كسب كنند.

  52مالك مشموليت افراد، سال فراغت از تحصيل از آخرین مدرك رشته تحصيلی مربوط ه م ی باش دكه ب ا ارا  ه       -1-5تبصره

نامه نهایی كليه مشمولين براساس سال فراغت از تحص يل  گواهی نامه نهایی صادر خواهد گردید.، گواهیهر سال به ازاي امتياز 

فلوش ي  ی ا پس ادكترا ني ز از      ،(MPH) گردد. براي دارندگان گواهی عالی بهداش ت صادرمی "آخرین مدرك تحصيلی معتبر"

 شود.سال( محاسبه می 2امتياز براي  152امتياز مورد نياز ) اتمام دوره، مقدار زمان

ی دانش نامه نامبردگ ان در داخ ل كش ور     یارج از كشور، تاریخ ارزش يابی نه ا  فارغ التحصيل خمشمولين  در خصوص 1-3تبصره

كور در داخ ل كش ور   دوره تكميلی، ت اریخ اتم ام دوره م      نياز به طی در صورت .گرددالتحصيلی محسوب میغمبناي تاریخ فار

 التحصيلی خواهد بود.مالك زمان فارغ

 ايفعالي ت قرف ه  یده جهت اخ  پروانه اش تاال ب ه   التحصيلی ایشان سپري نگردسال از فارغ 2نوز مشمولينی كه ه 1-4تبصره 

نسبت ب ه   الزم است التحصيلی )در زمان تمدید پروانه(سال پس از فارغ 2و در پایان  رندموزش مداوم نداه امتيازات آینياز به ارا

   .خواهد بود یاقدام نمایند.  مالك محاسبه سال شمس امتياز 152ه یارا
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توانن د كلي ه   س ال را داش ته باش ند م ی     2تمایل به ارا ه امتيازات خویش در كمتر از  1-4كه مشمولين تبصرهدر صورتی ت كر:

براي ایشان صادر گ ردد.   ساله )از تاریخ مراجعه( 2 نامه نهایی با مدت اعتباراهیامتيازات خود را بر قسب سال ارا ه نموده و گو

نام ه نه ایی ب ه    (  امتياز، گ واهی 3×52= ) 52مراجعه نماید، در صورت ارایه   آموختگیسال بعد از دانش 3رديگر فمثال ا براي

 .شودبراي ایشان صادر میسال )از تاریخ مراجعه(  2مدت 

 "ش مول مراجع ه م "ساله( مراجعه نمای د  2نامه نهایی پس از زمان مقرر )كه مشمولی جهت صدور گواهیدر صورتی 1-2تبصره 

ب ا   س ال مراجع ه نمای د    5 طور مثال اگ ر ف ردي پ س از   نامه نهایی خواهد بود. بهمبناي اقتساب امتيازات جهت صدور گواهی

 سال )از تاریخ مراجعه( براي ایشان صادركرد. 2نامه نهایی به مدت توان گواهیمیامتياز   152( 5×52) محاسبه 

-طول مدت درمان، عدم فعاليت قرفه مداوم كه به دليل اقامت در خارج از كشور،درمورد كليه مشمولين قانون آموزش  :1ت كر

ان د معي ار   س ال كس ب امتي از ننم وده     2ب يش از   نامه اجرایی دانشگاهآیين 6اي و یا به دالیل شخصی مورد تأیيد كميته ماده 

 می باشد. آخرسال  2 ،محاسبه امتياز

نام ه نه ایی   نشگاه/ دانشكده صادر كننده گ واهی و یا دا نهایی پيش از موعد نمایدنامه ل درخواست گواهیچنانچه مشمو: 5ت كر

مين و ت أ امتي از س اليانه    52، در صورت رعایت كسب داشته باشدبررسی امتياز مشمولين خود را پيش از موعد سر رسيد  قصد

 امتياز پنج ساله، صدور گواهی بالمانع می باشد. 152

ایط اپيدمی ویروس كرونا و به منظور ایجاد فرصت مناسب براي تأمين امتي از الزم و رف ع نگران ی    به دليل تداوم شر 1-6تبصره

ش ود ت ا در ص ورت تقاض اي     ساله اج ازه داده م ی  پنجهاي علوم پزشكی صادر كننده گواهی ها و دانشكدهمشمولين، به دانشگاه

از فرص ت م  كور اس تهاده    د. افرادي ك ه  تمدید نمای 1411ل را تا پایان سامهلت ارزیابی كارنامه آموزش مداوم ایشان  مشمول

 امتياز به ازاي هر سال را تأمين نموده باشند. 52در وقت بررسی كارنامه، متوسط  كنند موظف هستندمی

نه  امتياز ساليا 52 مشمولينی كه وظایف قانونی خود را در فرصت زمانی مقرر و طبق مقررات و با رعایت كسبدر مورد : 1ت كر 

 شود.میاند، امتياز آموزش مداوم ایشان بررسی و گواهی نهایی صادر به انجام رسانيده

بوده و به دليل شرایط پان دمی كرون ا امك ان     1311ساله ایشان در سال  2نامه نهایی : مشمولينی كه موعد صدور گواهی5رت ك

توانن د از مهل ت   در ص ورت تمای ل م ی    1شمولين بند و همچنين م ل جاري براي ایشان مقدور نبوده استتكميل امتيازات سا

 كرونا استهاه نمایند.

شگاه/ دانشكده مهلت ين نامه اجرایی آن دانآی 6ر امتياز قبال از كميته ماده مشمولين اعم از افرادي كه به علت كس سایر :3ت كر

ه نام  كه به ه ر دلي ل ب راي دریاف ت گ واهی      است و نيز كسانی بوده 1311 اند و تاریخ انقضاي مهلت آن ها سالدریافت داشته
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ساله گ ش ته را در زم ان ارا  ه درخواس ت      2امتياز  152امتياز از  21اند، در صورتی كه قداقل ساله خود اقدام ننموده 2نهایی 

 كسب نموده باشند، مشمول برخودداري از امتيازات ویژه كرونا خواهند بود.

در وقت بررسی كارنامه، متوسط موظف هستند اند، از مهلت كرونا استهاده كرده 3كر ت یا  5مشمولينی كه مطابق ت كر  :4ت كر

   كنند. ميننامه نهایی تأه ازاي هر سال را جهت صدور گواهیامتياز ب 52

تخصصی غيرهمسو )از رشته هاي مشمول قانون آموزش م داوم(   داراي مدرك تحصيلی در دو رشته كه مشمولينی -1-5تبصره

 مدرك چند داراي مشمولين مداوم توسط آموزش هاي برنامه در شركت امتياز كسب "مطابق دستورالعمل توانند می می باشند

 امتياز كسب نمایند. هر دو رشتهاز  "تحصيلی

در خصوص افرادي كه به تازگی موفق به كسب تابعيت جمهوري اسالمی ایران شده اند با استناد به نظری ه ش ماره      1-8تبصره 

 باشند.وري اسالمی ایران مشمول قانون میاداره كل امور ققوقی از تاریخ دریافت تابعيت جمه  31/5/81ن  مورخ  /411

دیگ ر مش مولين    نامه اجرایی تأسيس مطب مانن د آیين 13ماده  5نهایی مشمولين تبصره  نامهضوابط صدور گواهی 1-1تبصره 

 هایی جهت تمدید پروانه مطب به اعتبار خود باقی است. نامه نباشد و تاریخ قيد شده در گواهیقانون می

 شود:نوع فعاليت زیر تشكيل می 2ول از قبهاي آموزش مداوم مورد انواع برنامه – 5

 ، برنامه ادواري و نيز كنهرانس و سمپوزیوم اعم از قضوري و یا با اجراي مجازي )وبينار()كنگره(، كارگاهسمينار، همایش  -الف

 یيد اداره كل آموزش مداوماي مورد تأیا آموزش هاي مهارتی قرفهو  ايمدت قرفهكوتاهاي هبرنامه -ب

 هاي مدونبرنامه -ج

 هاي آموزشی مستمر بالينیبرنامه -د

 )غير قضوري( ي یا آموزش مجازيخودآموز -ه 

 .زش مداوم كسب نمایندانواع برنامه هاي آمو شركت دررا از  ات خودامتيازكليه می توانند مشمولين  5-1تبصره 

س  اله خ  ودرا از برنام  ه ه  اي آم  وزش  2امتي  از  152از   %41م م  ی توانن  د ق  داكثر مش  مولين آم  وزش م  داو  5-5 تبص  ره

 مجازي)خودآموزي( كسب نمایند.

 مانع است.كه در طی یك سال تكرار نشود بال مشروط به آن محتواهاي همنام و همبرنامه كسب امتياز از 5-3 تبصره

 ست موارد ذیل اعمال گردد:ا اي آموزش مداوم افراد مشمول قانون، الزمهی شركت در برنامهیامه نها ورگواهیدبراي ص -3

 شخص عضو سامانه یكپارچه آموزش مداوم باشد.  -الف

 یيد شود.مداوم ثبت وتأدر سامانه آموزش ها گواهی شركت در برنامه -ب
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نام ه نه ایی   وم صادر شده باشد جهت صدور گ واهی ز طریق سامانه یكپارچه آموزش مداهایی كه اگواهی شركت در برنامه ت كر:

  قابل پ یرش خواهد بود.

م اه و   ،ثبت تصویر گواهی فراغت از تحصيل در سامانه آموزش مداوم )تصویرآخرین مدرك تحص يلی ب ا ت اریخ دقي ق روز     – ج

 سال(.

اي از طری ق س امانه   ز براي تمدید پروانه فعالي ت قرف ه  گواهی هاي موردنياسایر  ساله و 2نامه نهایی ثبت درخواست گواهی -د

 آموزش مداوم  

ه اي همزم ان بطوردقي ق    مانی و ق ف امتياز یكی از برنامههاي آموزش مداوم از نظر تداخل زهاي شركت در برنامهگواهی – 4

 . بررسی گردد

پزش كی  هاي علوم  دانشگاه ازهاي صادره اوم خارج از كشور، گواهیهاي آموزش مدرد اقتساب امتياز شركت در برنامهدر مو -2

 باشد.ل قبول میسراسر كشور و ميزان امتياز مندرج در آن قاب

نامه نهایی صرفا به صورت الكترونيكی و از طریق سامانه آموزش مداوم و مطابق فرم گ واهی نام ه نه ایی من درج در     گواهی – 6

 سامانه فاقد اعتبار است(. هی نهایی خارج از)صدور گوا. سامانه صادر گردد

دبي ر آم وزش م داوم و دبي ر      الكترونيك ی(  )امض ا   بههاي علوم پزشكی سراسر كشور هاي صادره توسط دانشگاهنامهاهیگو –5

مداوم ریزي آموزش ریاست شوراي هماهنگی و برنامه یاشوراي هماهنگی و برنامه ریزي آموزش مداوم استان ) معاون آموزشی( 

 (است.اهی نامه ها به عهده نامبردگان استان )ریاست دانشگاه( مربوطه برسد. )بدیهی است مسئوليت صحت صدور گو

ش كی جه ت ص دور و ی ا تمدی د      ساله، از یك دانشگاه /دانشكده علوم پز 2نامه نهایی الكترونيكی در پایان دوره اخ  گواهی –8

  باشد.تبر میاي در سراسر كشور معپروانه فعاليت قرفه

س اله   2 دورهنامه نهایی، قاب ل اس تهاده ب راي    هاي آموزش مداوم در هنگام صدور گواهیاز برنامه كسب شده مازادامتيازات  –1

 نخواهد بود. بعدي
ج  راي دس  تورالعمل مربوط  ه ب  راي اداره ك  ل آم  وزش م  داوم جامع  ه پزش  كی و دانش  گاه محه  و  نظ  ارت ب  ر قس  ن ا –11

لا و و م وارد ب ه س ازمان ذی ربط       ش ده  ص ادر  ینام ه نه ای  ه ه ر گون ه تخط ی از ض وابط، گ واهی     ت مش اهد باشد. در صورمی

 .جهت اقدام الزم ابالغ خواهد شد



   

                                                                                                           5                                      نامه نهایی آموزش مداوم جامعه پزشکی                                                                                           دستورالعمل صدور گواهی
 

ب  ه  12/4/1411ای  ن دس  تورالعمل در ده م  اده مج  زا در دوازدهم  ين نشس  ت كميس  يون آم  وزش م  داوم در ت  اریخ         

عمل ك ه ق بال م الك عم ل ب وده اس ت از ت اریخ اب الغ ملا ی اع الم           تصویب رسيد. ضمنا موارد ماایر ب ا مه اد ای ن دس تورال    

 گردد.می

 

 


