
 

 

 

 

  

  

 

 

 

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
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 مقدمه

 با مرتبط حرف شاغلین آموزشی نیازهای از بخشی ای،حرفه و علمیهای  ینهزم در پزشکی مداوم آموزشهای  دوره

 این با مرتبط آموزشی نیازهای از توجهی قابل بخش برآوردن که درحالیست این. دهد می پوشش را پزشکی گروه

این . است متنوع و ای رشته بین مستقل، آموزشیهای  دوره طراحی نیازمند و نبوده ممکن طریق این از تنها حوزه

 آموزش شده تعریف بندی طبقه در کنندگان، شرکت طیف گوناگونی و محتوایی مختصات دلیل به غالبا ها دوره

های آموزشی برای مخاطبین  های دانشگاه، برگزاری دورهبه عالوه با توجه به توانمندی. گنجند نمی پزشکی مداوم

لذا به . ت برگزاری توسط اعضای هیات علمی را داردهایی است که قابلیگروه پزشکی نیز در زمره درخواستغیر

 از تا ها، این دستورالعمل تهیه شده استمشخص و پایش روند برگزاری دوره کار گردش نظام ادـایجمنظور 

 دانشگاه، در منابع محدودیت مهم چالش به توجه با کنونی بستر در افزایی هم با و شده پیشگیری کاریموازی

 . شود هئارا موثری و کارا ه،بهین آموزشی خدمات

 

 تعريف دوره - 1ماده 

 آموزش های برنامه قالب در آنها برگزاری که شود می شامل را موضوعاتی و مباحث ها دوره این: آزاد آموزش دوره

 مانند و خطر مدیریت ویژه، وقایع کشور، سالمت حوزه نیاز مخاطبین، نیاز اپیدمیولوژیك، اطالعات به باتوجه) آزاد

 متقاضی مجاز مراکز به اجرا برای دانشگاه مداوم آموزش مرکز تصویب از پس و شده تلقی اهمیت دارای( آن

 . شود می اعالم آزاد آموزش های برنامه برگزاری

 پزشکی علوم دانشگاه ذیصالح مراجع و مراکز ها، بیمارستان آموزشی، های گروه علمی، هیات اعضای: مجاز مراکز

 . هستند آزاد آموزش دوره برگزاری متقاضی که تهران

 

 و تعداد دفعات اجرا ظرفیت دوره مدت،طول  -2ماده 

 دانشگاهآموزش مداوم  دفتربا تائید باشد و  بسته به محتوای دوره میو تعداد دفعات ظرفیت طول مدت دوره،  

 . شود تعیین می
  

 ( برنامه علمی دبیرشرايط مسئول دوره )  -3ماده 

 . باشد می علوم پزشکی تهرانت علمی دانشگاه اهی ایعضا مسئول دوره از 

 حضور و غیاب - 4ماده 

و کامل در  شرکت منظم به منوط گواهی باشد و تسلیم می های آموزش آزاد الزامی دورهحضور و غیاب در  انجام 

 . جلسات خواهد بود درصدو پنج حداقل هفتاد 
  

 حق ثبت نام -5ماده 

های برگزاری دوره  و با توجه به هزینه 05/12/97امنا دانشگاه مورخ ساس مصوبه هیات دوره بر ا مبلغ شهریه هر

های پرسنلی، مواد و  )هزینه اجاره سالن، هزینه تشریفات و پذیرایی، هزینه تبلیغات و بازار یابی، حق الزحمه

های  به ازاء هر روز برای مهارت (...کاالهای مصرفی پزشکی، آزمایشگاهی و اداری و هزینه تولید محتوای آموزشی و

که به شماره  باشد می هشت میلیون ریالهای نظری تا سقف  و برای آموزش چهل میلیون ریالعملی تا سقف 
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نام ه ب 16372بنام درآمدهای غیر درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران با کد شناسه  2761900442حساب 

 . گردد می معاونت آموزشی دانشگاه واریز

های برگزاری آنها در هر سال، با تأیید هیأت  های مذکور در صورت لزوم و با توجه به هزینه شهریه -1 تبصره

 . درصد قابل افزایش است 20رئیسه دانشگاه تا سقف 

ولین ذیربط برای تامین فضا و امکانات مورد ئهای الزم با مسدبیر علمی دوره وظیفه انجام هماهنگی -2تبصره 

 خواهد داشت. نیاز را بر عهده

 : درآمدتخصیص  -6ماده 

شود و مسئولیت پرداخت کلیه پرداخت می مسئول دورهدرصد به  75 از کل درآمد حاصل از هر دوره، تا سقف -1

 باشد. می مسئول دورهبر عهده  5های برگزاری دوره طبق ماده هزینه

 :گواهینامه دوره  -7ماده 

های آزاد دانشگاه ز آموزش مداوم دانشگاه، موجود در سامانه آموزشها بر اساس فرمت مصوب مرک گواهی دوره 

برای  شرکت کنندگان برگزار شود صرفاً گواهی صادره در صورتی که دوره بدون ارزیابی پایانی. صادر خواهد شد

 70 حداقل با شرط کسب ،انجام شده باشددوره در مواردی که ارزیابی پایانی  .شرکت در دوره صادر خواهد شد

 صادر خواهد شد. ، گواهیدورهکسب شده در موفقیت اعالم درصد رصد نمره نهایی به صورت د

 . شود این مورد ذیل گواهی صادره ذکر می. های صادره جایگزین مدرک آموزشی نخواهند بود گواهی -3 تبصره
  

 نحوه تخصیص امتیاز: - 8ماده 

 . دارای امتیاز بازآموزی نمی باشندها  این دوره  

 . شود می ای در زمان ثبت نام اطالع رسانی در صورت اخذ مجوز بازآموزی و یا مهارتی حرفه -4 رهتبص

های آزاد مرتبط با آموزش پزشکی، پس از اخذ موافقت مرکز مطالعات و توسعه آموزش در مورد دوره -5تبصره

 .دانشگاه، اعطای امتیاز توانمند سازی آموزشی برای شرکت کنندگان بالمانع است

 

 نحوه تکمیل مدارك و ضوابط اجرايی: -9ماده 

 . شود می دانشگاه انجام )سماد( های آزاد ارسال درخواست از طریق ثبت در سامانه آموزش

 .گرددمنعقد میمطابق با نمونه پیوست این دستورالعمل  دقراردا

 

ت مشاهده هر گونه تخطی از در صور.  باشد می نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل مربوطه برای دانشگاه محفوظ

 . لغو و موارد به مرجع ذیربط جهت اقدام الزم ابالغ خواهد شد صادره ضوابط، مجوز

 

 . االجرا استاجرای مصوبات این دستورالعمل از زمان ابالغ الزم

  .به تصویب رسید شورای آموزش دانشگاهدر 18/12/1397 در تاریخبصره ت 5و  ماده 9 این دستورالعمل در


