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 آموزش مداوم چيست ؟

 

آموزش مداوم كليه فعاليت هاي بعد از فارغ التحصيلي جهت حفظ مهارت هاي كسب  دبدو و          

ارتقاء كيفي و كمي مطال  و مهارتهاي جديد علمي مي بادد كه در خصوص جامعه پزدكي مي توانبد 

بنابراين آموزش مداوم جامعه  منجر به ارتقاء كيفي و كمي خدمات ارائه ددو در حوزو سالمت گردد.

 پزدكي و پيراپزدكي از اهداف مهم وزارت بهدادت درمان و آموزش پزدكي مي بادد . 

 مي گردد.  برنامه هاي آموزش مداوم در دانشگاههاي علوم پزدكي به چهار دكل زير ارائه 

  ، سمپوزيوم برنامه هاي حضوري ، دامل كنفرانس ، سمينار )هم انديشي ( ، همايش و كنگرو

 و كارگاو 

  دورو هاي آموزش كوتاو مدت حرفه اي 

  برنامه هاي مدون 

  (  و مجازي الكترونيكبرنامه هاي غير حضوري )مقاالت خودآموز و آموزش 

 

 به چه كسي مشمول آموزش مداوم اطالق مي شود؟ 

 ردبته هباي   فبارغ التحصبيالن( عبارتنبد از1370مشمولين قانون از پنج سبا  او  )سبا            

، دكتراي حرفه  اي و متخصصان علبوم آزمايشبگاهي تشبخي   ي، داروساز ي، دندانپزدك يپزدك

 طبي و دكتراي علوم بهدادتي

دستورالعمل آموزش مداوم داغالن حرف وابسبته پزدبكي مشبتمل ببر پرسبتار ،  مامبا ، دبنوايي 

تكنولبويي  رمباني ،رمباني ، كاردگفتبار د فيزيبوتراپي ، علوم آزمايشگاهي ،، بينايي سنجي ،سنجي

پرتببو دناسببي )راديولببويي ( كاردناسببي و كاردناسببي اردببد داروسببازي و كاردببنا  اردببد 

ابالغ گرديدو و زمبان مشبموليت افبراد فبوذ البزكر از زمبان اببالغ  1385دندانپزدكي از اسفند ماو 

 دستورالعمل مربوطه مي بادد .

كي و نيز مقاطع كارداني به ليست مشبمولين آمبوزش ساير ردته هاي علوم پزدنيز  1391از سا  

مداوم اضافه ددو است كه در حا  حاضر مي توانند به صورت اختيباري در برنامبه هباي مربوطبه 

و در مراحل بعدي و اجباري ددن كس  امتياز آموزش مبداوم  دركت نمودو و گواهي دريافت نمايند

 اطالع رساني هاي الزم صورت خواهد گرفت .
 

 ط كلي در خصوص مشمولين آ موزش مداوم ضواب

زمان مشموليت نسبت به قانون آموزش مداوم به استناد مصوبه جلسه هفبتم دبوراي عبالي  -1

 آموزش مداوم از تاريخ فارغ التحصيلي مي بادد. 

 مركزآموزش مداوم
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، تاريخ ارزديابي دانشبنامه نامبردگبان در در خصوص پزدكان فارغ التحصيل خارج از كشور

 غ التحصيلي محسوب مي گردد. داخل كشور مبناي فار

مشمولين قانون آموزش مداوم در صورت گزراندن دورو اي كه منجر به اخز مبدر  تحصبيلي  -2

معتبر دود، در آن دورو تحصيلي از كس  امتياز آموزش مداوم معاف مي بادند ) مانند دورو 

ي  و مشبموليني كبه دورو دستياري كه منجر به اخز مبدر  تحصبيلي تخصب  مبي گبردد. (

 فلوديپ را نيز مي گزارند در آن سا  ها از اخز امتياز معاف مي بادند.

پزدكي و حرف وابسته پزدكي مانند)پرستار ، مامبا ، دبنوايي هر يك از افراد مشمو  قانون  -3

(   و... سنجي ، علبوم آزمايشبگاهي ، فيزيبوتراپي ، گفتبار درمباني ، كاردرمباني و راديولبويي

   مايند.سا  كس  ن 5امتياز در   125  و مجموعاًامتياز 25سا   هرموظف به كس  امتياز در 

 امتياز مي بايست كس  نمايد 25هر مشمو  در يك سا  متوسط *  

 .  (امتياز  35امتياز و حداكثر  15حداقل تبصرو) 

مشموالن آموزش مداوم بر اسا  مصوب سي و چهارمين  جلسه دوراي عالي آموزش مبداوم  -4

 ،سمپوزيوم متياز پنج ساله خودر را از برنامه هاي غير از همايش ، سمينار ، ا %20بايد حداقل 

و كنفرانس كس  كنند . اين برنامه ها دامل كارگاو ها ،آموزش مستمر باليني ، مبدون ، كوتباو 

مدت حرفه اي ، مجازي ، كس  امتياز به عنوان مدر  ، ارائه پوستر در همايش و برنامه هباي 

است.و ضمناً كس  امتياز فعاليت هاي آموزدي و پژوهشي در ايبن جلسبه  داراي اولويت ملي

  حزف گرديد.

 كل امتيازات مجاز مي بادد .  %40كس  امتياز از فعاليتهاي غير حضوري تا سقف حداكثر  -5

كليه برنامه هاي آموزش مداوم ) اعم از حضوري و غير حضوري ( به ازاي يك امتيباز تعيبين  -6

 آموزدي  ضمن خدمت كاركنان دولت محسوب مي گردد. ساعت  2معاد   ، ودد

پزدكان عمومي داغل در طرح بسيج همگاني بيمه روستايي مي تواننبد ببا دبركت در دورو  -7

امتيباز آمبوزش  100تبا سبقف  هاي آموزش پزدكي خانوادو ) داراي مجوز وزارت بهدادت ( ،

 مداوم در طو  يك دورو پنجساله را كس  نمايند. 

نون آموزش مداوم در زمان صدور يا تمديد اجبازو فعاليبت در ردبته هباي گبروو قا نمشموال -8

اعم از پروانه مط  ، يبا پروانبه تاسبيس و مسبفو  فنبي موسسبه ،  پزدكي و حرف وابسته ،

موظف به ارائه گواهي نهايي  آموزش مداوم هستند كه در پايان دورو هاي پنجساله صادر مي 

 گردد. 

عبدم فعاليبت حرفبه اي فبرد نها مورد معزوريت از دركت در برنامه هاي آمبوزش مبداوم ،ت  -9

 مشمو  است . 

 

 مقررات شركت در برنامه هاي آموزش مداوم 
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ي ( از ابتبدا http://semnan.ircme.irبا توجه به راو اندازي سيستم يكپارچه آموزش مداوم ) -1

جهت استفادو از برنامه هاي آموزش مداوم ، ابتدا در ايبن سيسبتم   نمشموالالزم است  ، 90سا  

در اين سبامانه برنامبه هباي كليبه عضو ددو و پس از آن در برنامه مورد نظر ثبت نام نمايند. 

 مراكز آموزش مداوم در كشور قابل دسترسي مي بادد.

رنامه هاي آمبوزش مبداوم  رنامه ها ،عالوو بر انواع به ب  مشموالندر راستاي دسترسي بيشتر  -2

تعريبف گرديبدو و در ايبن  مشبموالنذكر ددو در بخش او ، برنامه هاي رسانه ملي نيز ببراي 

 سامانه قرار گرفته ددو است .

با توجه به راو اندازي سامانه تنها گواهي هايي كه از طريق اين سامانه صادر ددو اسبت قاببل  -3

 نمي دود . خارج سامانه پزيرفته دستي  هي هاي قبو  بودو و گوا

و تكميل فبرم گواهي دركت در برنامه هاي آموزش مداوم به درط حضور تمام وقت در برنامه  -4

  ارائه مي دود. ، با مراجعه به سامانه و تكميل فرم نظر خواهيبرگزاري برنامه ازبعدارزديابي 

مگر اينكه به عنوان دركت كنندو در  ت مي نمايند ،نرانان برنامه فقط امتياز سخنراني دريافسخ - 5

 تمام ساعات برنامه حضور دادته بادند.

 ساله نيز از طريق سامانه مزكور انجام مي گردد . 5كليه مراحل براي دريافت گواهي نهايي – 6 
 

 
 

 داوم بررسي نيازها در زمينه برنامه هاي آموزش م 

  تشكيل جلسات جهت برنامه ريزي و تدوين دورو هاي مورد نياز آموزش مداوم 

  صدور مجوز برگزاري برنامه هاي آموزش مداوم جامعه پزدكي و ساير فعاليت هاي مرتبط

 با آن  

  بررسي تعيين امتياز و صدور گواهي دركت كنندگان برنامه هاي آمبوزش مبداوم خبارج از

 كشور 

 راي برنامه هاي آموزش مداوم مراكز مجري نظارت برنحوو اج 

 مركز مجري آموزش آزاد تقويت علمي در گروو پزدكي 

  گواهي هاي شركت بعداز بررسي فرم هاي نظر خواهي سخنرانان و برنامه بعدد از برگدراري  ر

 . صورت تكميل شدن فرم هاي مذكور تاييد مي گر  

 

 و مراكز آموزش مداوم  النمشموهاي آموزش مداوم توسط جستجوي برنامه  -

   مشموالنثبت نام در برنامه هاي حضوري وغيرحضوري توسط  -2

سامانه و  در برنامه ها با توجه به ثبت اطالعات اوليه مشمو  در مشموالنكاهش زمان ثبت نام  -3

 عدم نياز به ورود اطالعات تكراري 

 ترونيكي از طريق پيام كوتاو و پست الك مشموالنان برنامه ها و امكان اطالع رساني به دبير -4

http://semnan.ircme.ir/
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  مشموالنمشاهدو كارنامه آموزش مشمو  با توجه به تجمع اطالعات برنامه هاي -5

 در برنامه ها  مشموالنمديريت ليست ثبت نامي -6

نه و ماتكميل و ارسا  مجوز برنامه هاي آموزش مداوم توسط مراكز آموزش مداوم از طريق سا -7

 حزف روند طوالني ارسا  مستندات كاغزي 

كاهش زمان دسترسي ستاد به اطالعات مجوزهاي صادرو توسط مراكز آموزش مداوم و حزف -8

 سيستم كاغزي 

ت تسهيل روا  صدور مجوز با توجه به امكان ارسا  و درياف Online ثبت مجوز مراكز آموزدي -9

 پيام براي مراكز آموزش مداوم و ستاد 

 از طريق سامانه فقط انجام مشموالنتوسط كليه  Online پرداخت هزينه حق ثبت نام بصورت -10

 . مي پزيرد


