


  دستورالعمل اجرای برنامه های همجوار آموزش مداوم   

 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

  پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 آموزش مداوم همجوار برنامه هایای اجردستورالعمل 

جاانیی  به منظور سامان بخشی اجرای برنامه هاای  ن کمیسیون آموزش مداوم جامعه پزشکی و بر اساس مصوبه هشتمی

براازار  ( اعم از همایش، سمینار کنفرانس و یاا کارااا   )که به طور هم زمان و همجوار با یک برنامه اصلی  آموزش مداوم

  :این دستور العمل به شرح زیر ابالغ می شودمی شود 

 تعاریف عملیاتی  -1ماد  

آماوزش   منظور هر برنامه آموزش مداومی است که ضمن دریافات مجاوز اجارا از ادار  کال    : برنامه اصلی -1-1

نقش شاخص یا محوری ود اجرای سایر برنامه های آموزشی جانیی همزمان، جمداوم جامعه پزشکی و با و

 .و معموال بیشترین ظرفیت را در پذیرش مخاطب به خود اختصاص می دهد ایفا می نماید

باا برناماه    به آن دسته از برنامه های آموزشی اطالق می شود که همزمان و همجاوار : جانیی (های)برنامه  -1-2

 :برنامه های جانیی خود به دو ارو  تقسیم می شوند .اصلی اجرا می شود

و در ساامانه آماوزش    وندمحساو  مای شا    این برنامه ها مکمل برنامه اصلی :وابستهبرنامه های جانیی   -1-2-1

 .مداوم کشوری دارای شناسه یکسان با برنامه اصلی هستند

مساتقل از آن   لای برناماه اصالی و  در حاشایه   ی آموزشی کهها برنامهبه کلیه : برنامه های جانیی مستقل  -1-2-2

 عناوان یاک برناماه مساتقل    ه با  این اونه برنامه ها ماهیت وابسته ندارناد و  .اطالق می شود دناجرا می شو

 .شناسایی می شوند

 

 ضوابط اجرایی تخصیص امتیاز  -2ماد  

  :وابستهبرنامه های جانیی  -2-1
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ساخنرانان،    شاامل محتاوای علمای،   )این برنامه ها  مشخصاتآموزش مداوم الزم است  مرکز برازار کنند  -2-1-1

جوز در سامانه آموزش مداوم ثیت را همرا  برنامه اصلی به منظور کسب م( ظرفیت، زمان و محل برازاری

 . کند

همان دبیر برنامه اصلی است و در شناسه برنامه، ظرفیت برناماه اصالی و    وابستهدبیر علمی برنامه جانیی  -2-1-2

 . جانیی در مجموع و با یک عدد کلی مشخص می شود( های)برنامه 

 .و برنامه اصلی در قالب یک شناسه صادر می شود وابستهجوز اجرای برنامه های جانیی  م -2-1-3

فظ مقررات ادار  کل برای شرکت کننداان برناماه اصالی مجااز    با ح وابستهجانیی ( های)شرکت در برنامه  -2-1-4

 . بود  ولی منجر به کسب امتیاز اضافه برای ایشان نخواهد شد

 .به طور جدااانه ممنوع است وابستهرای شرکت در برنامه های جانیی خذ هزینه با -2-1-5

 :برنامه های جانیی مستقل -2-2

سخنرانان، ظرفیت، زمان   شامل محتوای علمی،)آموزش مداوم، مشخصات این برنامه ها  مرکز برازار کنند  -2-2-1

 جدا از برنامه اصالی را به منظور کسب مجوز در سامانه آموزش مداوم، ( و محل برازاری و هزینه ثیت نام

 . کندثیت می

 .امتیاز مستقل کسب می کنندقل دریافت و شناسه مستاین برنامه ها در صورت تأیید توسط ادار  کل،  -2-2-2

هر برنامه جانیی مستقل دارای دبیر علمی مختص خود مای باشاد و مساتقل از دبیاران علمای برناماه هاای         -2-2-3

 .همجوار خواهد بود

. ایردآموزش مداوم در اختیار مشمولین قرار می  یکپارچهاطالعات کلی مربوط به این برنامه ها در سامانه  -2-2-4

، اهداف آموزشای برناماه، دبیار علمای، محتاوای علمای، ساخنرانان،        شامل مرکز برازار کنند این اطالعات 

 .ظرفیت، محل و زمان برازاری برنامه و نیز هزینه ثیت نام می باشد

برناماه هاای    برناماه اصالی یاا یکای  از     دربط و مقررات ادار  کل مجاز به شرکت الین با رعایت ضومشمو -2-2-5

نمی توانند از بابت شرکت در برنامه هایی که در اجرا روزهای مشاتر  دارناد    لیشند ومی باجانیی مستقل 

 .امتیاز بیشتر دریافت دارند

اعاالم شاد  در ساامانه     مطابق حق ثیت ناام های جانیی مستقل برنامه  درهزینه دریافتی از شرکت کننداان  -2-2-6

 .و اخذ هزینه اضافی ممنوع می باشدآموزش مداوم است 
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 .باشداز ادار  کل آموزش مداوم مجاز نمی مستقل بدون کسب مجوز اجرای برنامه های جانبی -2-2-7

های آموزش مداوم در سالن  اجرای هراونه برنامه آموزشی خارج از موارد تعریف شد  فوق در جوار برنامه -2-3

 .ها و فضاهای آموزشی ممنوع می باشد

 

 .ان ابالغ الزم االجرا استاجرای مصوبات این دستورالعمل از زم
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