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برنامه هاي حضوري آموزش مداوم به برنامه هايي اتالق مي شود كه آموزش  وتخصيص امتياز آموزش مداوم ملزم به  )1ماده 
  .حضور فيزيكي مشمول دربرنامه است

  : انواع برنامه هاي حضوري
  برنامه هاي مدون )الف

 )كنگره(همايش   سمپوزيوم، سمينار، ،كنفرانس ادواري كنفرانس علمي يكروزه، )ب

  ).ساعت فعال آموزشي آن به صورت مهارت عملي ارائه گردد% 40كارگاه به برنامه اي اتالق مي شود كه حداقل (كارگاه  )ج

  كوتاه مدت حرفه ايبرنامه هاي  )د
  .ر آينده مطرح خواهد شد با يكي از موارد فوق تطبيق داده مي شودساير برنامه ها و عناوين آموزشي كه د :تبصره

  
آموزش مداوم بر پايه يك ساعت فعال آموزشي معادل  )داخل و خارج از كشور( امتياز دهي برنامه هاي حضوري) 2ماده 

   .مي باشد امتياز) 5(پنج  حداكثر امتياز در هر روز برنامهو  امتياز 6/0حداكثر
 ارزشيابي دانش و مهارتنظير  آموزشياز شيوه هاي اجراي فعال و متنوع  كهآموزشي ) خاص(هاي برجستهبرنامه : 1تبصره

پس از برگزاري برنامه، با ارسال مستندات به اداره كل آموزش مداوم، پس از ، برخوردار باشند) پس آزمون -پيش آزمون(
   .امتياز به ازاي هر ساعت تخصيص خواهد گرفت )8/0(حداكثر  صرفا براي شركت كنندگان در آزمون هاي مذكور بررسي،
خواهد امتياز ) 5(سقف امتياز كارگاه در يك روز پنج به ازاي هر يك ساعت فعال آموزشي يك امتياز و امتياز كارگاهها: 2تبصره 

   .بود
 ود را از برنامه هاي مدون ي توانند بخشي از امتياز آموزش مداوم خآموزش مداوم غير هيات علمي ممشمولين قانون  :3تبصره 

  .كسب نمايند %)40حداكثر(
امتياز برنامه هاي مدون مي تواند از  برنامه هايي كه داراي كد مشخصه مدون بوده  و يا برنامه هايي كه طبق ضوابط : 4تبصره 

  :زير است موارد برنامه هاي جايگزين امتياز مدون شامل. مربوطه جايگزين برنامه هاي مدون مي باشد كسب گردد

  امه هاي حضوري آموزش مداومآيين نامه تخصيص امتياز به برن



  

  دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي) الف
سخنراني در همايش  ، انجام پژوهش، ارائه پوستر و ليف يا ترجمه كتاب،أمقاله، تانتشار مانند فعاليتهاي آموزشي پژوهشي ) ب

  ) ساله 5امتياز در هر دوره  75حداكثر ( هاي علمي داخلي و خارجي
  ادل مدونبرنامه هاي غير حضوري داراي امتياز مع) ج

  .نفر مي باشد 150با توجه به اهميت اثربخشي برنامه هاي مدون، حداكثر تعداد شركت كنندگان در هر برنامه  :5تبصره 
  

  .انجام حضور و غياب در هر برنامه الزاميست و اعطاي امتياز متناسب با ساعات حضور شركت كننده در برنامه مي باشد )3ماده 
  

برنامه هايي كه عناوين و موضوعات آنها در راستاي اولويت ها و نيازهاي ترسيم شده از : منطقه اي اولويت هاي ملي و) 4ماده 
 عادل يكاز امتياز كامل يك ساعت فعال آموزشي م) براساس فهرست اعالم شده( رديدهسوي اداره كل آموزش مداوم تهيه گ

  .امتياز مي باشد) 6(حداكثر امتياز در هر روز برنامه . امتياز برخوردار خواهند بود
فهرست اولويت ها و نيازهاي ملي توسط اداره كل آموزش مداوم وزارت بهداشت و اولويت هاي منطقه اي با تشخيص : تبصره

  .دانشگاه هاي علوم پزشكي و تأييد اداره كل خواهد بود
  

هفتگي به درخواست مدير گروه و  تخصيص امتياز به فعاليت هاي آموزشي در مراكز آموزشي درماني نظير كنفرانس) 5ماده 
  .تشخيص كميته تخصيص امتياز به مشمولين غيرهيئت علمي بالمانع است

  
پيراپزشك و حرف وابسته پزشكي در يك   الزم است كليه مشمولين قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي اعم از پزشك، )6ماده 
  . امتياز كسب نمايند 125ساله  5دوره 
ن آموزش مداوم در صورت گذراندن دوره اي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي معتبر و نيز دوره هايي نظير مشمولين قانو :تبصره

  .در آن دوره تحصيلي از كسب امتيازات آموزش مداوم معاف  مي باشند، بشود  )post doct( و فلوشيپ
  

 امتياز) 20( )راپزشكي و حرف وابسته پزشكيپي  اعم از پزشكي،(پزشكيمداوم جامعه  حداكثر امتياز هر برنامه آموزش )7ماده 
  .) استامتياز  25به جز دور ه هاي كوتاه مدت حرفه اي كه (مي باشد

  
دبيران هر برنامه موظفند گروه هاي هدف را مطابق با اهداف برنامه و تناسب محتوا با نياز گروه هدف تنظيم و درصد ) 8ماده 

  .د تا در كميته تخصيص امتياز مالك محاسبه قرار گيردنماينارتباط برنامه براي هر گروه هدف را مشخص 
  
   

جلسه شوراي سي امين در تبصره 8ماده و  8ر جامعه پزشكي د تخصيص امتياز به برنامه هاي حضوري آموزش مداومآيين نامه 
  .ا آن ملغي مي گرددو كليه دستورالعمل هاي قبلي مغاير ب به تصويب رسيد22/4/1391مورخعالي آموزش مداوم جامعه پزشكي 


