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 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 شیوه نامه همکاری مراکز مجری با بخش غیردولتی درتهیه محتوی

 غیرحضوریو ارائه برنامه های آموزش مداوم 

  

های غیرحضوری و نیز  اجازاد   کمیت و کیفیت ارائه برنامه یهای بخش غیردولتی در ارتقاداری از ظرفیتبربه منظور بهره

 یهزا ی رعاجزت در تزیوجن و اازرای برنامزه    نامزه بزرا  اجن شزیوه  ،یشگیری از تخلفات احتمالیانضباط کاری و شفافیت و پ

 شود.ابالغ می آموزش میاوم غیرحضوری

 ف:تعاری -1ماده 

 .باشنیمطابق قانون و مقررات اداره کل آموزش میاوم دارای ماوز فعالیت می ی کهمراک : مرکز مجری

ارئززه  (Asynchronous)هززای آمززوزش مززیاوم هسززتنی کززه بززه اززورت غیرهم مززان  برنامززه: برنامههغ رحرورهه ری

 شونی.می

دارای تاربززه و مهززارت در  کززه هززای انتفززاعی بززوده هززای ماززاز در اناززام فعالیززت شززامل شززرکتمرکههز کارههار: 

 باشنی.و اراجه آن می ای آموزشیپشتیبانی فنی و ااراجی در تولیی محتو

 

 امتحازات و وق ق مراکز مجری -2ماده 

 تواننززی بززه حسززی اززالحیجی از امتانززات مختلززا تولیززی و ارائززه برنامززه آموزشززی از بخززش    مراکزز  ماززری مززی  -1

 .جنیغیردولتی درخواست همتاری نما

باشززی و مراکزز  ماززری   ماززری مززیتززیوجن و انتخززان سززخنرانان و محتززوای علمززی برعهززیه مرکزز  ظیفززه تهیززه،و -2

 .واگذار نماجنی همتار مرک  به تواننی تمام جا بخشی از اجن وظاجا را نمی
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الت آزمززون و تیجیززی اؤین و درجافززت حززق مبززت نززام و تهیززه سززسززلولیت ااززرای اززحین مبززت نززام مشززمولین، تعیزز -3

 ماری استبطور کامل بر عهیه مرک  برنامه و موفقیت در آزمون نهاجی شرکت مشمولین در 

بززه  هززای آمزوزش غیرحضززوری بززه هرشززتل و ااززرای ازحین امززور در ارائززه برنامززه مسزلولیت کامززل پاسززخگوجی و   -4

 باشی.هر اورت برعهیه مرک  ماری می

عزات فزور را بزه    دسترسزی کامزل اداره کزل آمزوزش مزیاوم اامعزه پ شزتی بزه ا ال         هسزتنی  راک  ماری موظزا م -5

 منظور ا مینان از حسن اارای برنامه فراهم آورنی.

باشززی و مرکزز  همتززار  مرکزز  ماززری مززی  ،هززا و تبلیتززاترسززانیه و ارائززه دهنززیه برنامززه در ا ززال  رگ ارکننززیب -6

 اورت مشترک خود را برگ ارکننیه برنامه معرفی نماجی.هتوانی حتی بنمی

 

 رحردولتیامتحازات و وق ق بخش  -3ماده 

اجززن  تبلیتززات برنامززه بززرای الززی تواززه مشززمولین بززا مرکزز  ماززری همتززاری نماجززی. در توانززیمززیمرکزز  همتززار  -1

 برنامه توسط اداره کل آموزش میاوم مااز است. تیجییتبلیتات ارفا پس از 

)لوگزو   ازورت ازوتی جزا ترزوجری تبلیتزات جزا نمزاد        هتوانزی در هزیق قسزمت از برنامزه علمزی بز      همتار نمیرک  م -2

 خود را ارائه نماجی

ولیت مسزل شزود.  یمین مز یمتتزون بزین آن مرکز  و مرکز  مازری تز      اسزا  توافزق رسزمی و    منافع مادی مرکز  بزر   -3

 . ور کامل برعهیه  رفین قرارداد استنامه بهراعات ضوابط قانونی در اجن تفاهمم

 

 مقررات و ض ابط کاراری  -4ماده 

 زور شزفاو و دقیزق در سزامانه     هسزت بز  ا هزای غیرحضزوری الزم  برنامزه نزام مشزمولین بزرای شزرکت در     حق مبزت  -1

تواننززی هیوگونززه ه جنززه اضززافی بابززت شززرکت مشززمو  در نمززی ت گززردد. مرکزز  ماززری و همتززارآمززوزش مززیاوم مبزز

 برنامه درجافت نماجنی.

شزی  بامزی  مازری کزه در سزامانه در     واوه مبت نام ازرفا  از  رجزق درگزاه پرداخزت حسزان بزانتی بزه نزام مرکز           -2

 .قابل درجافت است
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  ر تزززارج  آمزززوزش مزززیاوم د مزززاده ماززز ا در دوازدهمزززین نشسزززت کمیسزززیونچهزززار اجزززن دسزززتورالعمل در

 به تروجی رسیی.   15/4/1400

 

            


