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 دارد

 ....جناب آاقی دکتر 
شتی ردمانی   ....رئیس محترم دااگشنه  علىم زپشکی و خدمات بهدا

 سالم علیکن

ّای ٍسارت بْذاضت، درهاى ٍآهَسش پشضکی، در اعتالی ّای کلیذی است کِ درکٌار سایز حَسُحَسُ آهَسش اس حَسُ
-رتقاء داوش ي مهارت ويريها ي داوشا ّای هْن ایي حَسُاس جولِ هاهَریت. ًوایذسالهت کطَر ایفای ًمص هی

مهارتي ي هاي آمًزش در راستای ارتمای کیفیت خذهات سالهت کطَر بَدُ کِ اس طزیك ارائِآمًختگان وظام سالمت 

جاهعِ پشضکی  ّارتی ٍ حزفِ ایمتذٍیي سیاست ّای آهَسش بزّویي اساس . گزددهیسز هی جامعه پسشني حرفه اي
     ّا اسجولِ الذاهاتی است کِ در ایي حَسُ صَرت ایي آهَسشجْت ارتماء کیفیت ، لیيکطَر با ّذف حوایت اس هطوَ

 . پذیزدهی
ارتماء هْارتی ٍ حزفِ ای سزهایِ اًساًی بخص سالهت  اس آًجاییکِ یکی اس اٍلَیتْای بزًاهِ تحَل ٍ ًَآٍری آهَسش علَم پشضکی

در ٍسارت بْذاضت، درهاى ٍ آهَسش پشضکی حرفه اي  اساسىامه وظام آمًزش هاي مهارتي ي، لذا باضذهیکطَر 

ضوي ارسال یک  .استتذٍیي ضذُ باتَجِ بِ اّویت گستزش ّذفوٌذ آهَسش هذاٍم علَم پشضکی بزاساس ًیاسّای کطَر، 
داهات صَرت گزفتِ در ًاهِ، گشارش اقسضوي رعایت هفاد ایي اساهذکَر، همتضی است دستَر فزهائیذ  اساسٌاهًِسخِ اس 

 . دراستا بِ ایي هعاًٍت ارسال گزدایي 
 

 

رونوشت 
 جناب آقاي دكتر بيداري مديركل محترم مركس آموزش مداوم پسشكي جهت استحضار و اقدام الزم -
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وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت آموزشی

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدر حرفه ايومهارتیهاي آموزشنظام اساسنامه

مقدمه

ــوزش ــه آم ــارتی و حرف ــاي مه ــداي ه ــی توان ــرمم ــهنج ــه    ب ــف ارائ ــطوح مختل ــاهر در س ــانی م ــروي انس ــت نی تربی

هــا در واقــع مســیر دیگــري را در کنــار آمــوزش هــاي آکادمیــک ایــن آمــوزش.گــرددت در نظــام ســالمتاخــدم

ــا  ــرفتن       mainstreamی ــده گ ــراي برعه ــانی را ب ــروي انس ــد نی ــوزش هدفمن ــاص آم ــه طورخ ــوده و ب ــاد نم ایج

ها ل گرایـی و اثربخشـی ایـن نـوع آموزشـ     وري، کـارآفرینی، عمـ  بهـره . کنـد فعالیت یا شـغل مـورد نظـر  دنبـال مـی     

در بسـیاري از کشـورهاي جهـان بـه طـور جـدي مـورد توجـه قـرار گرفتـه           مهـم در اجرا باعث شـده اسـت تـا ایـن     

.و توسعه یابد

فصل اول

متن قانون

هـاي شــغلی و  آمـوزش بـه طـور مسـتقیم یـا غیــر مسـتقیم از گسـترش       ن سـتی در جمهـوري اسـالمی ایــرا   اسـناد باالد 

توســعه کیفــی و کمــی  نظــام آمــوزش رن سیاســت هــا جنبــه هــاي مختلفــی نظیدر ایــ. حرفــه اي حمایــت مــی کنــد

شایســتگی متناســب بــا داراي ومــاهرمــد و آتربیــت نیــروي انســانی کار،وارتقــاء آمــوزش پاســخگعلــوم پزشــکی،



2صفحهو حرفه اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیهاي  مهارتیآموزشنظام اساسنامه

اســناد مــی تــوان بــه مــوارد زیــر یــنااز شــاخص تــرین .نیازهــاي منــاطق مختلــف کشــور مــورد تاکیــد بــوده اســت

:اشاره کرد

13بند (1393هاي کالن سالمت ابالغی مقام معظم رهبري در فروردین سیاست(

3بند (هاي اقتصاد مقاومتیسیاست(

 جمهوري اسالمی ایران1404سند چشم انداز

 1390اردیبشت ماه سال (نقشه جامع علمی کشور(

21و 20مواد (ایران قانون برنامه پنجم جمهوري اسالمی(

اي تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشکیهبسته

رسالت

ــه منظــورايي مهــارتی و حرفــههــاآمــوزش ارتقــاء و انتقــال دانــش کــار، ایجــاد مهــارت، افــزایش بهــره وري و   ب

ــود      ــی ش ــرا م ــارتی اج ــغلی و مه ــایف ش ــام وظ ــراي انج ــان ب ــداقل زم ــارآموزان در ح ــازي ک ــاده س ــین .آم در هم

ــر اجــراي سیاســت هــاي مهــارتی و حرفــهنظــام آمــوزشراســتا هــاي اي در حــوزه ســالمت وظیفــه نظــارت مــؤثر ب

و پــایش مراکـز مجــري و  هـاي تعیــین شـده  کـالن و پیگیـري تصــمیمات راهبـردي و حرکــت در مسـیر خــط مشـی     

.را برعهده دارداي هاي آموزش مهارتی و حرفهبرنامه

اهداف

:اي در حوزه سالمت با اهداف زیر برگزار می شودهاي مهارتی و حرفه آموزش

فراگیرانو توانمندسازي نیروي انسانیکارآمديافزایش •
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بازار کارمتناسب با نیازايهاي مهارتی و حرفهارائه آموزش•

فراگیرانرفع مشکالت و نیازهاي اشتغال محور کمک به•

از طریق کوتاه کردن زمان اجراي دوره هاي آموزشی و شتاب بخشیدن به روند بهبود اثربخشی آموزش•

نیروي انسانی کار آمد و کاهش هزینه آموزشتوانمندسازي

جذب نیروي انسانی در بازار کارکمک به•

تعاریف

آن دســته از اي محــدود بــههــاي مهــارتی و حرفــهآمــوزشبــه طــور کلــی حــوزه شــمولایــن اساســنامهدر 

.ها است که به عرصه خدمات در نظام سالمت مربوط می گرددآموزش

دوره . شودارائه مییشغلش به منظور کسب آمادگی براي ایجاد توانمندياین نوع آموز:ایحرفهآموزش

- میرا مورد توجه قرار براي ایفاي نقش در شغل مورد نظر هاي الزممهارتآموزشی به نحوي است که کسب

. دهد

.شودمیفراگیراي این نوع آموزش منجر به کسب مهارت در بخشی از وظایف حرفه:مهارتیآموزش 

هاي شود که در نظام اعتباربخشی آموزشها اطالق می به دسته اي از آموزش:ایمهارتی و حرفههایآموزش

به هاي کاربردي براي کسب مهارت و آمادگی شغلی اجرا شده و اي به صورت دورهمهارتی و حرفه

مانند کاردانی، (یاهرسمی دانشگمدارجهی گذراندن دوره بدون اعطايها گواآموختگان این دورهدانش

.شودمیارایه ) یا معادل آنهاکارشناسی و

هاي مهارتی و نظام اعتباربخشی آموزشکه تحتهستندمراکزي:ايمهارتی و حرفههايآموزشمجريمراکز

.آموزشی طبق مقررات می باشندمجاز به فعالیت اي در حوزه سالمت حرفه
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توانند به عنوان مراکز مجري فعالیت یماداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکیازمشروط به اخذ مجوز زیر مراکز 

:نمایند

هاي علوم پزشکی دانشگاهز شوراي گسترشوداراي مجها و مؤسسات آموزش عالی کلیۀ دانشگاه-الف

، درمان و آموزش پزشکیهاي علمی وزارت بهداشتهاي علمی مصوب کمیسیون انجمنانجمن-ب

.تحت اعتبار بخشی قرار گرفته اندکهاي  غیردولتی در حوزه سالمتهاي مهارتی و حرفهمؤسسات آموزش-ج

ارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدولتی غیروابسته به وزآموزشیها و مراکز مؤسسات، سازمان-د

از تشکیالت مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده که :اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

.برعهده داردرا  سالمتايمهارتی و حرفهمداوم و نیز هاي آموزشوظیفه 

ايهاي مهارتی و حرفهآموزشترین نهاد سیاستگذار در حوزهعالی:ايهاي مهارتی و حرفهعالی آموزششوراي

.باشدمیسالمتدر نظام 

و مهارتی هاي نقش شوراي معین شوراي عالی آموزشاین کمیسیون :ايهاي مهارتی و حرفهکمیسیون آموزش

.اي را برعهده داردحرفه

نماید و فعالیت میاداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی این اداره زیر نظر :ايهاي مهارتی و حرفهاداره آموزش

معاونت هاي مهارتی و حرفه اي در هاي اجرایی را در رابطه با آموزشعملیات و فرآیندهدایت به طور مستقیم 

.نمایدمیها و روال مربوطه را تعییندستورالعملو و آموزش پزشکی برعهده داردوزارت بهداشت، درمانآموزشی

وظایف
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ايحرفهومهارتیهايآموزشعالیوظایف شوراي

ايهاي مهارتی و حرفههاي کلی آموزشتصویب سیاستتدوین و -الف

پیشنهاد شده اي در حوزه سالمت هاي مهارتی و حرفههاي آموزشتعیین شهریه برنامهنحوهتصویب آیین نامه-ب

اي کمیسیون آموزشهاي مهارتی و حرفهتوسط 

پیشنهاد شده اي در حوزه سالمت مهارتی و حرفههاي آموزشیمراکز و برنامهاعتباربخشی هاينامهآیینتصویب-ج

اي هاي مهارتی و حرفهکمیسیون آموزشتوسط 

ايهاي مهارتی و حرفهوظایف کمیسیون آموزش

اي در حوزه هاي مهارتی و حرفهآموزشهاي مراکز و برنامهاعتباربخشی نامهآیینتدوین و بازنگري ادواري •

براي تصویب راي عالیشوآن به پیشنهادو سالمت

اي در هاي مهارتی و حرفهآموزشاز مراکز هاي مهارتی و حرفه اي آموزشبررسی گزارشات کارشناسی اداره •

در) لغو مجوزیا تعلیق وتاسیس،(گیري در مورد وضعیت صدور مجوز مربوطه و تصمیمحوزه سالمت 

هاخصوص مراکز و برنامه

اي در حوزه سالمت هاي مهارتی و حرفهآموزشتصویب موضوعات مشمول •

ايحرفهوتصویب استانداردهاي مراکز و برنامه هاي مهارتی•

پیشنهاد اي در حوزه سالمت و هاي مهارتی و حرفهآموزشبازنگري و تدوین پیشنویس آیین نامه تعیین شهریه •

براي تصویبشوراي عالی  آن به

سسین مراکز مجري آموزش هاي مهارتی و حرفه ايصالحیت مؤتعیین احراز•

ايهاي مهارتی و حرفهداره آموزشوظایف ا
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و ارائه آن به کمیسیونايحرفهومهارتیآموزشیهايمراکز و برنامهاستانداردهاي تهیه پیش نویس•

ها و موضوعات ارجاع شده از کمیسیونسرفصلبررسی و اظهار نظر تخصصی در خصوص •

(Course Plan)هاي آموزشی مربوطه اي و تدوین دورهپیشنهاد عناوین برنامه هاي آموزشی مهارتی و حرفه•

بر اساس ضوابط تعیین شده توسط کمیسیون

و مورد نیازآموزشیها از نظر شرایط فراگیران، مدرسین و فضايها و ضوابط اجراي برنامهتدوین دستورالعمل•

ارائه آن به کمیسیون

اي در حوزه سالمتهاي مهارتی و حرفهآموزشآوري ادواري اطالعات از مراکز مجري ریزي براي جمعبرنامه•

هاو پایش عملکرد آن

بهپیشنهادارایهواي هاي مهارتی و حرفهآموزشهاي کسب مجوز مراکز متقاضی ارائه برنامهدرخواستبررسی•

کمیسیون

بررسی ارجاعات ، مکاتبات و شکایات مربوطه•

و مدیریت اطالعات آنسالمتايهاي مهارتی و حرفهبه روزرسانی سامانه جامع آموزش•

اي در حوزه سالمتهاي آموزشی مهارتی و حرفهنظارت بر حسن عملکرد مراکز و اجراي برنامه•

هاي گیري کمیسیون و اداره آموزشدهاي مؤثر در تصمیمپشتیبانی کارشناسی و علمی و بهینه سازي فرآین•

ايمهارتی و حرفه

ايحرفهومهارتیهايآموزشمجريوظایف مراکز
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جذب و ثبت نام متقاضیان دریافت آموزش•

ايهاي مهارتی وحرفهارایه آموزش•

آیین نامه هاي ابالغیاي و هاي مهارتی و حرفهرعایت استانداردها و مقررات نظام اعتباربخشی آموزش•

پایش و نظارت کیفی بر برنامه هاي آموزشی•

ارایه گزارش و بازخورد به مرکز ناظر•

ارائه گواهی پایان دوره به فراگیران•

فصل دوم

ارکان

ايهاي مهارتی و حرفهاعضاي شوراي عالی آموزش

)ریاست شورا(وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی-1

)نایب رییس شورا(وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیآموزشیمعاون -2

یوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکدرمانمعاون -3

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکییس سازمان غذا و دارويری-4

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاون توسعه مدیریت و منابع -5

)دبیر شورا(مداوم جامعه پزشکیآموزشمدیر کل -6

و مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکیاي به پیشنهاد هاي مهارتی و حرفهاز صاحبنظران آموزشنفرسه-7

با حق پزشکیوزارت بهداشت، درمان و آموزش هاي مهارتی و حرفه اي رئیس شوراي عالی آموزشتأیید 

.گردندسال منصوب می2رأي که هر 
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ايهاي مهارتی و حرفهآموزشوظایف دبیر شوراي عالی: 1تبصره 

جلسات شورابرگزاري-الف

شورادر اتخاذ شدهتصمیماتدقیقبر ثبتنظارت-ب

کمیسیونو مکاتباتامضاي صورتجلسات-پ

شوراجلساتمصوبات اجرايپیگیري -ت

:ايهاي مهارتی و حرفهکمیسیون آموزشاعضاي 

مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی-1

دبیر یا نماینده تام االختیار شوراي آموزش پزشکی وتخصصی -2

دبیر یا نماینده تام االختیار شوراي آموزش پزشکی عمومی-3

دبیر یا نماینده تام االختیار شوراي آموزش داروسازي وتخصصی-4

دبیر یا نماینده تام االختیار شوراي آموزش دندان پزشکی وتخصصی-5

بهداشت و تخصصیتام االختیار شوراي آموزش  علوم پایه،دبیر یا نماینده-6

هاي علوم  پزشکی دبیر یا نماینده تام االختیار شوراي گسترش دانشگاه-7

دبیر یا نماینده تام االختیار شوراي عالی برنامه ریزي علوم پزشکی -8

مدیر کل نظارت واعتبار بخشی امور درمان-9

علمی گروه پزشکیهاي دبیر کمیسیون انجمن-10

نظام پزشکیسازمان رئیس تام االختیارهایندنم-11

سازمان نظام پرستاريرئیس تام االختیارهنمایند-12
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انتصاب تأیید وبهواي به پیشنهاد رئیس کمیسیونهاي مهارتی و حرفهافراد صاحبنظر در آموزشنفر از سه-13

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمعاون آموزشی

. استمدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی بر عهده کمیسیونریاست: 1تبصره 

تواند حسب ضرورت از فرد یا افراد حقیقی یا حقوقی، کارشناسان و صاحبنظران یس کمیسیون میری: 2تبصره

.براي شرکت در جلسات بدون حق راي دعوت نماید

..شوددبیر کمیسیون توسط مدیر کل آموزش مداوم جامعه پزشکی تعیین می: 3تبصره 

. داردحضور وي بر عهدهعدمرا در مواقعرییس، وظایفکمیسیوندبیر:4تبصره 

نفر را یکاي هاي مهارتی و حرفهاداره آموزشرییس ، اجرایی کمیسیون-امور اداريمنظور انجامبه: 5تبصره 

.کندمیتعیینکمیسیونکارشناسعنوانبه

: داردوظایف زیر را بر عهدهکمیسیوندبیر 

کمیسیونجلساتبرگزاري-الف

در کمیسیوناتخاذ شدهتصمیماتبر ثبتنظارت-ب

کمیسیونو مکاتباتامضاي صورتجلسات-پ

پیگیري اجراي مصوبات جلسات کمیسیون-ت
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سومفصل 

امور مالی و بودجه

منابع مالی

:کلیه منابع مالی این فعالیت از طرق زیر تامین می شود

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیمنابع مالی مصوب.1

)درآمد اختصاصی(ايمهارتی و حرفهاز محل درآمدهاي صدور مجوز مراکز و برنامه هاي آموزش.2

امتیازات

.ارائه می گرددت آموختگان به مهارپایان دوره توسط مراکز مجاز مجري گواهی 


