قوانین اموزش مداوم
تعریف آموزش مداوم جامعه ی پزشکی

آموزش م داوم جامعه ی پزشکی به آن دستهه از ععایتته یتای آموزشتی هته جظته وسته اوستعه تا
اراقای دانش مظارت عملکرد ورعه ای و اراباطاای هه ت

ممتمود در ارا ته ی تتدمه بته بتمتاران

جامعه ا ورعه ی تود به هار می گترد اطالق می شود .محهوای آموزش مداوم دانش و مظارت یا ی
اسه هه مهخصصتن عن به عنوان علوم پا ه ی پزشکی اصود طب بایتنی و مراقبه یتای پتمترتری
شناسا ی و مورد پذ رش قرار داده اند.

مشمولین آموزش مداوم
پزشکان دندان پزشکان داروسازان هلته ی مهخصصان رشهه یای پزشتکی و عتوق اخصصتان و هلتته
پتراپزشکان در زمان صدور پروانه ی اشهغاد اعم از پروانه ی مطب دا م ا موقه ا پروانه ی ااستس و
مسئود عنی موسسه از زمان فارغ التحصیلی موظف به ارائهه
ا

آموزش مداوم تا آن زمان

وهوا ی که در بر ب هامهه

ستند و پس از آن نتز با د یر  5ساد

بتار بترای امد تد پروانته

پس از هسب امهتازات الزم آموزش متداوم (  52 ±01امتیاز آموزش مداوم بر
 052امتیاز بر طول

بوره

سال در مجمتو

 2ساله) اقدام نما ند .در غتر ا ن صورت پروانه ی اشهغاد اشخاص

اد شده اا امد د مجدد و شرهه در دوره یای آموزشی مطابق ضوابط اعهبار ندارد.

هلته ی شاغالن ورف وابسهه ی پزشکی در بخش تصوصی هه نتاز به مجوز ا پروانه ی هار ندارند نتز
طبق قانون موظف به شرهه در دوره یای آموزش مداوم می باشند( .حداقل  02امتیاز آموزش
مداوم بر

سال)

انواع برنامه های آموزش مداوم
 _1برنامه ی مدون:

برنامه ای هه بر اساس با دیای ادگتری اوسط همتهه ی اخصصی

و ژه ای در اداره ی هل آموزش مداوم در قایب سرعصل یای ممخص با هد اتهصاصی ادو ن گرد ده
اسه .حدادث  %01از دل امتیازات  2ساله
باکد 21( .امتیاز از  052امتیاز بوره

مشمول می تواهد از ب هامه

ا

مدون

 2ساله)

 _2همایش (کنگره)  /سمینار  /کنفرانس:
مایش :گردیما ی رسمی هه در آن نها ج پژویش یای انجام شده در موضو علمی ممخص به
صورت مقایه سخنرانی و پوسهر و به مدت وداقل  3روز برگزار می شود.
سمینار :برنامه ای هه جظه مبادیه ی اجربتات و اجد د اطالعات به صورت ارا ه سخنرانی و متزگرد و
جلسات پرسش و پاسخ به مدت  2روز برگزار می شود.
دنف اهس علمی یک روزه :برنامه

روزه هه اعراد نظرات تود را درباره مسا ل مظم به شتوه

یای مخهلف آموزشی مطرح می هنند.
دنف اهس علمی ما یاهه :برنامه ی

روزه هه به صورت ادواری و منظم برگزار می گردد .از

جمله ی ا ن برنامه هنسرانس یای مایتانه ی برگزار شده اوسط سازمان نظام پزشکی اسه.

 _3دوره کوتاه مدت حرفه ای:

برنامه ای اسه هه یدف از برگزاری آن آموزش

مظارت یای جد د و اقو ه مظارت یای ورعه ای قبلی اسه.

 _4خودآموزی:

ههاب نمر ات نرم اعزار و  ...هه مورد اا تد اداره ی هل آموزش مداوم وزارت

بظداشه اسه به عنوان تودآموزی محسوب می شود هه عرد با مطایعه ی آن یا می اواند امهتاز
آموزش مداوم را هسب نما د.

 _5کارگاه:

برنامه ای اسه هه جظه اقو ه ععایته ورعه ای شرهه هنندگان برگزار می شود

و انجام هار گرویی و عملی جزء اساسی ا ن برنامه اسه( .وداقل  %04ساعه مستد یر هارگاه با د
عملی باشد).

نکات قابل توجه در خصوص کسب امتیازات

 _0برای شرهه در برنامه یای تودآموز (غتر وضوری) با دعهتر آمتوزش متداوم مرهتز متورد نظتر امتاس
واصل عرما تد.
 وداهثر امهتازی هه ممتمویتن از طر تق تودآمتوزی متی اواننتد هستب نما نتد  %54امهتتازات
موظف یر دوره  5سایه (معادد  25/2امتیاز) می باشد.
 _5امهتازات عاصتله تاامته دوره پزشتکی عمتومی و شترو دوره دستهتاری و تا عاصتله یتر دو مقطت
احصتلی د رر قابل بخمودگی اسه و مالک عارغ ایهحصتلی ستاد اتتذ آتتر ن متدرک احصتتلی متی
باشد .بنابرا ن مممویتن قانون در طود آن دوره یای احصتلی از هسب امهتاز آموزش مداوم معاف می
باشند.
 _3اخصتص امهتاز به شرهه هنندگان در برنامه یای تارج از همور با بررسی گتوایی ارا ته شتده بته
یمراه ضما م و مسهندات مربوط در همتهه ای با یمتن عنوان انجام می شود.
 وداهثر امهتازی هه در

ساد بابه شرهه در هنرره یای تارج از همور به ممتمویتن اعلتق

می گترد  52امتیاز می باشد.
 _0مممویتن با د امهتاز یر دوره  5سایه را در یمتان دوره هستب نما نتد و متازاد امهتتازات بترای دوره
بعدی قابل محاسبه نخواید بود.

نحوه شرکت در برنامه های آموزش مداوم

 _0عضو ه در سامانه ی آموزش مداوم به نمانی ا نهرنهی  Babol.ircme.irایزامی می باشد.
 _5ثبه نام جظه شرهه در برنامه یای آموزش مداوم عقط از طر تق ستامانه کپارچته آمتوزش متداوم
هل همور انجام می پذ رد.
 _3صدور گوایی شترهه در برنامته یتای آمتوزش متداوم منتوط بته شترهه متنظم و هامتل در امتامی
جلسات اسه.
 _0نتازسنجی برنامه و مدرستن روز بعد از اجرای برنامه در سا ه مرهز ععاد می باشد هه شرهه
هنندگان می اوانند از ا ن طر ق نظرات تود را اعالم نما ند.

