
 
 دستورالعمل صدورگواھي نھائي انجام برنامھ ھاي آموزش مداوم جامعھ پزشكي

 
براساس مصوبات شورایعالي آموزش مداوم جامعھ پزشكي و بھ منظور ھماھنگي در امر صدور 

برنامھ ھاي آموزش مداوم مشمولین قانون آموزش مداوم در استان ھا  گواھینامھ نھائي تكمیل امتیازات
 :دستورالعمل ذیل جھت اجرا ابالغ مي گردد

 
برابر ضوابط كلي اجراي برنامھ ھاي آمـوزش مداوم ھر یك از افـراد مشمول قانـون مـي بایست از  .1

ي مربوطھ كسب نمایندامتیاز در ھر سال در رشتھ تحصیل ٢۵زمان فارغ التحصیلي بطور متوسط  . 
مالك مشمولیت افراد ؛ سال فراغت از تحصیل از مقطع دكتراي حرفھ اي رشتھ مربـوطھ  -١-١تبصره 

مـي باشد . در صورت طي دوره ھاي آمـوزشي در مقاطـع مختلف تخصصي ؛ فوق تخصصي و .... (با 
ھر سال گواھي نھائي صادر  امتیاز بھ ازاي ٢۵معافیت دوره تحصیل از كسب امتیازات ) و با ارائھ 

 .خواھد گردید
در مورد متخصصیني كھ قبل از دوره تخصص كسر امتیازات آموزش مداوم داشتھ اند  -١-٢تبصره 

) نسبت بھ صدورگواھي نامھ نھایي اقدام نموده و در ١دانشگاه علوم پزشكي مربوطھ بھ اخذ تعھد (پیوست 
 .گواھي نامھ نھایي بھ نظام پزشكي موضوع تعھد نامھ را اعالم نماید

زات فاصلھ خاتمھ دوره پزشكي عمومي و شروع دوره دستیاري تا سقف یكسال قابل امتیا -١-٣تبصره 
 .بخشودگي مي باشد

در خصوص پزشكان فارغ التحصیل خارج از كشور ؛ تاریخ ارزشیابي نھائي دانشنامھ  -١-۴تبصره 
وجود نامبردگان در داخل كشور مبناي تاریخ فارغ التحصیلي محسوب مي گردد بعبارتي دیگر در صورت 

 .دوره تكمیلي ، تاریخ اتمام دوره مذكور در داخل كشور مالك زمان فارغ التحصیلي خواھد بود
گواھي نھائي براي دو دستھ دكترا صادر مي گردد: الف ) مشمولیني كھ دوره پنجسالھ پس از  -١-۵تبصره 

) تمدید ١٣٨٠، ٣٧۵١فارغ التحصیلي آنان بھ پایان رسیده است. ب ) مشمولیني كھ در دوره ھاي قبل (
 .پروانھ نموده اند

مشمولیني كھ ھنوز پنجسال از فارغ التحصیلي ایشان سپري نگردیده جھت اخذ پروانھ  -١-۶تبصره 
اشتغال بھ كار نیاز بھ ارائھ امتیازات آموزش مداوم نداشتھ و در پایان پنجسال پس از فارغ التحصیلي ( در 

امتیاز اقدام نمایند. بدیھي است كلیھ بخشنامھ ھا و ضوابط مربوط  ١٢۵زمان تمدید پروانھ) نسبت بھ ارائھ 
بھ گواھي مقدماتي از تاریخ صدور این دستورالعمل كان لم یكن تلقي مي گردد. (بطور مثال فارغ التحصیل 

جھت اخذ پروانھ مراجعھ مي نماید صدور پروانھ ایشان توسط سازمان نظام پزشكي  ٨۵در سال  ٨٣سال 
امتیاز مي باشد. در صورتي كھ ھمین  ١٢۵مشمول ملزم بھ ارائھ  ٨٨بالمانع بوده و در سال  ٨٨تا سال 

) ٨٨جھت صدور پروانھ مراجعھ كند ، نظام پزشكي مي تواند براي یك سال (تا سال  ٨٧فرد در سال 
 .پروانھ صادر نماید لذا مالك محاسبھ سال شمسي مي باشد

كھ داراي مدك تحصیلي در دو رشتھ تخصصي مي باشند مي  آن دستھ از مشمولین قانون -١-٧تبصره 
در خصوص  -١-٨توانند از برنامھ ھاي آموزش مداوم ھر دو گروه تخصصي امتیاز كسب نمایند. تبصره 

افرادي كھ بھ تازگي موفق بھ كسب تابعیت جمھوري اسالمي ایران شده اندبا استناد بھ نظریھ شماره 
امور حقوقي از تاریخ دریافت تابعیت جمھوري اسالمي ایران مشمول اداره كل  ٣١/٢/٨٠/ن مورخ ۴١١

 .قانون مي باشند
آئین نامھ اجرائي قانون تاسیس  ١٣ماده  ٧ضوابط صدور گواھي نھائي مشولین تبصره  -١-٩تبصره 

مطب ھمچون دیگر مشمولین قانون مي باشد و تاریخ قید شده درگواھي نھائي جھت تمدید پروانھ مطب بھ 
بار خود باقي استاعت  . 

در صورتي كھ تاریخ اعتبار پروانھ آزاد مشمولیني كھ كمتر از پنج سال از فراغت از  -١-١٠تبصره 
تحصیل ایشان سپري گردیده ؛ كمتر از پایان پنجسالھ آموزش مداوم نامبردگان قید گردیده ، تاریخ مربوطھ 

بار پروانھ اشتغال بھ كار فارغ التحصیل مھر بدون اخذ وجھ مجددًا تصحیح گردد. (بطور مثال تاریخ اعت
تصحیح گردد ٧٩قید گردیده كھ مي بایستي بھ سال  ٨۵/۴/١، ٨۴ .) 



كساني كھ براي صدور پروانھ مطب ؛ در سال پنجم اولین دوره پنجسالھ آموزش مداوم  -١-١١تبصره 
از یكسال بھ دفاتر آموزش مداوم دانشگاھھا  مراجعھ مي نمایند براي جلوگیري از صدور پروانھ كمتر

ھدایت شوند و دفاتر آموزش مداوم نسبت بھ صدور گواھي نامھ نھایي پنجسالھ طبق دستورالعمل اقدام 
 .نماید

 
نوع فعالیت زیر تشكیل  ۵بھ موجب ضوابط مربوطھ انواع برنامھ ھاي آموزش مداوم مورد قبول از  .2

 :مي شود
؛ كارگاه ؛ كنفرانسسمینار ، كنگره  –الف   

دوره ھاي آموزشي كوتاه مدت حرفھ اي –ب   
برنامھ ھاي مدون –ج   
فعالیتھاي آموزشي و پژوھشي –د   

خودآموزي -ھـ   
بھ منظور مطابقت كد درج شده در گواھیھاي آموزش مداوم با عنوان برنامھ ھا ، بدینوسیلھ  -٢-١تبصره 

ھ ھاي فوق الذكر بھ شـرح ذیـل اعـالم مـي گرددشروع كـد ( ارقام ابتداي سمت چپ كـد ) برنام : 
 

 انواع برنامھ ھا
 

 كد مجوزھاي صادره ازستاد
  

  كد مجوزھاي صادره ازستاد انواع برنامه ھا
كد مجوزھاي صادره ا زمراكز تفويض 

  اختیار شده

  --  ١١٠  سمینار ، كنگره (ھمايش)

  ١٨  ١١١  كنفرانس

  ٢٩  ١١٢  كارگاه

دوره آموزشي كوتاه مدت حرفه 

  اي
٢  --  

  ٣  ٣  برنامه ھاي مدون

  --  ٧  فعالیت ھاي آموزشي پژوھشي

  --  ۵  خودآموزي
 

  
  

كل امتیازات آموزش مداوم را از محل شركت در  %۴٠مشمولین غیر ھیات علمي باید  -٢-٢تبصره 
برنامھ ھاي مدون اخذ نموده مابقي امتیازات را مي توانند از شركت در سایر انواع برنامھ ھاي آموزش 

 .مداوم كسب نمایند
ركت در برنامھ ھاي مدون یكسان با توجھ بھ تغییر قالب برنامھ ھاي مدون ؛ امتیازات ش -٢-٣تبصره 

امتیاز دوره  -٢-۴(تكراري) با صالحدید معاون آموزشي دانشگاه مربوطھ قابل پذیرش مي باشد. تبصره 
ھاي آموزشي كوتاه مدت حرفھ اي و ھمچنین امتیاز كسب شده از فعالیت ھاي آموزشي و پژوھشي (نوع 

متیاز برنامھ ھاي مدون آموزش مداوم گرددچھارم برنامھ ھاي آموزش مداوم) مي تواند جایگزین ا . 
براي ھر مشمول كسب كلیھ امتیازات از برنامھ ھاي مدون رشتھ مربوطھ بالمانع است -٢-۵تبصره  . 



مشمولین قانون در آن دستھ از رشتھ تخصصي كھ برنامھ مدون ویژه اي جھت ایشان  -٢-۶تبصره 
ري شده مدون دررشتھ بازنگ ١٧طراحي نگردیده است ( بـھ استثنـاي   CD  مربوطھ) مي توانند كلیھ

 .امتیازات را از سایر انواع برنامھ ھاي آموزش مداوم كسب نمایند
سالھ) از فعالیت ھاي آموزشي  ۵امتیاز (در ھر دوره  ٧۵كلیھ مشمولین مي توانند حداكثر تا  -٢-٧تبصره 

 .و پژوھشي كسب نمایند
كل امتیازات آموزش  %۵٠ـاي خودآموزي تا سقف حداكثر كسـب امتیـازات از فعالیـت ھ -٢-٨تبصره 

 .مداوم مجاز مي باشد
رشتھ ھایي كھ فاقد برناه ھاي آموزش مداوم بھ تعداد كافي مي باشند از قبیل پزشكي اجتماعي  -٢-٩تبصره 

؛ طب كار؛ پزشكي قانوني ؛ پزشك خانواده و ... مي توانند از سایر برنامھ ھاي مرتبط و یا برنامھ ھاي 
 .رشتھ پزشكي عمومي كسب امتیاز نمایند

 
شركت در برنامھ ھاي آموزش مداوم افراد مشمول قانون ؛ الزمست  براي صدور گواھینامھ نھائي .3

 :موارد ذیل اعمال گردد
كپي كلیھ گواھیھاي مربوطھ كھ شخص با شركت در انواع برنامھ ھا دریافت داشتھ تحویل نمایند .  –الف 

بقت با پس از مطابقت كپي با اصل گواھي و درج مھر ابطال در پشت اصل گواھي مربوطھ و ھمچنین مطا
برنامھ رایانھ اي اداره كل آموزش مداوم (دانشگاھھا باید جھت اخذ آخرین نسخھ این اطالعات اقدام نمایند 

بھ استثناء برنامھ ھاي خودآموزي و فعالیتھاي آموزشي و پژوھشي كھ بصورت غیر رایانھ اي بررسي 
امھ ھاي آموزش مداوم مطابق گردیده و در لیست پیوست آمده است.) ، گواھینامھ نھائي شركت در برن

 .نمونھ ضمیمھ صادر گردد
فرم درخواست متقاضیان صدور گواھینامھ نھائي تكیمل گردد درحال حاضر فرم بصورت دستي  –ب 

ارائھ مي شود ولیكن بھ زودي نرم افزار آن در اختیار دانشگاھھا قرار خواھدگرفت لذا ضروري است این 
٢فزاري مذكور بھ دقت از مراجعھ كنندگان اخذ گردد (پیوست اطالعات جھت درج در برنامھ نرم ا ) 

تصویر كارت نظام پزشكي و یا عضویت ھیات علمي جھت مطابقت با اصل آن ارائھ گردد –ج  . 
گواھي فراغت از تحصیل در مقاطع دكتراي عمومي و تخصص ارائھ گردد –د  . 
اخل زماني و خدف امتیاز یكي از برنامھ گواھیھاي شركت در برنامھ ھاي آموزش مداوم از نظر تد -ھـ 

 .ھاي ھمزمان بطور دقیق بررسي گردد
 

در مورد احتساب امتیاز شركت در برنامھ ھاي آموزش مداوم خارج از كشور ، صرفًا گواھیھاي  . 4
 –تھران  –تبریز  –صادره از اداره كل آموزش مداوم جامعھ پزشكي و دانشگاھھاي علوم پزشكي شیراز 

اصفھان و مشھد و میزان امتیاز مندرج در آن قابل قبول مي باشد –اھواز  –شھید بھشتي  –ایران  . 
 

شكل كلي گواھینامھ مطابق فرم ضمیمھ خواھد بود و ضرورتي بھ تائید آن از طرف معاونت آموزشي  . 5
۴و ٣وزارت متبوع نمي باشد.(پیوست  ) 

 
سراسر كشور بھ امضاء و مھر دبیر آموزش  گواھینامھ ھاي صادره توسط دانشگاھھاي علوم پزشكي .6

مداوم و یا دبیر شوراي ھماھنگي و برنامھ ریزي آموزش مداوم استان (معاون آموزشي) و ریاست شوراي 
ھماھنگي و برنامھ ریزي آموزش مداوم استان (ریاست دانشگاه ) مربوطھ برسد. (بدیھي است مسئولیت 

ان مي باشدصحت صدور گواھي نامھ ھا بھ عھده نامبردگ ) 
 

اخذ یك گواھي نھائي ( در پایان دوره پنجسالھ ؛ از ھر دانشگاه علوم پزشكي) جھت صدور و یا تمدید  . 7
 .پروانھ مطب در سراسر كشور معتبر مي باشد

 
امتیاز بھ ازاي ھر سال پس از  ٢۵بھ منظور تقدیر از كسانیكھ بیشتر از امتیاز موظف (بیش از  . 8

ب نموده اند گواھي نھائي با ذكر امتیاز موظف صادر شده و تقدیر نامھ پیوست فراغت ازتحصیل) كس



(ویژه مدرسین و شركت كنندگان) با ذكر امتیاز مازاد با امضاي معاون محترم آموزشي آن دانشگاه بھ 
۶و۵ایشان اعطا شود (پیوست  ). 

 
ره پنجسالھ ھر مشمول قابل كلیھ امتیازات كسب شده از برنامھ ھا از فروردین ماه اولین سال دو .9

 .احتساب خواھد بود
. نظارت بر حسن اجراي دستورالعمل مربوطھ براي ستاد و دانشگاه محفوظ مي باشد و در صورت  ١٠

مشاھده ھر گونھ تخطي از ضوابط ، نسبت بھ لغو گواھي نھائي صادره و اعالم آن بھ سازمان نظام 
  روانھ اقدام خواھد شد.پزشكي استان بھ منظور ملغي نمودن اعتبار پ

 
 اداره آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشكي جھرم

 


