
  مراحل درخواست برنامه بازآموزي در نظام پزشکی شهرستان

به معاونت  ذیل پیوست هاي تهیه نامه درخواست امتیاز برنامه بازآموزي در سامانه دیدگاه و ارسال آن به همراه فایل

  آموزشی و پزوهشی سازمان نظام پزشکی کل

  تکمیل فرم شماره یک – 1

  

  تکمیل گردند.تمامی فیلدها به صورت کامل و خوانا 

  دبیر برنامه حتما باید عضو هیئت علمی دانشگاه باشد و عضویت ایشان در سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت ثبت و تایید

 شده باشد.

 .تعداد شرکت کنندگان نباید از ظرفیت سالن برگزاري برنامه بیشتر باشد 

 حتی با مرتبط هاي اخیر درخواست شده از وزارت بهداشت  البته در برنامه گروه هدف انتخابی باید به دقت درخواست گردد

بودن عنوان باز هم کارشناسان وزارت بهداشت گروه هدف را به حدي کم کرده اند که در آن شهرستان، ظرفیت برنامه تکمیل 

 نمیشود و برنامه خود به خود قابل اجرا نمیباشد.

 خواست دریافت امتیاز ارسال فرمایید.به صورت فایل پیوست به نامه در اسکن فرم شماره یک را  



فرم شماره دوتکمیل  – 2  

 

 .تمامی فیلدها به صورت کامل و خوانا تکمیل گردند 

 .تعداد فرم شماره دو به تعداد تمام سخنرانان باشد 

 وزارت بهداشت تمام  کارشناسان در آیین نامه وزارت بهداشت قید نشده است که سخنرانان باید عضو هیئت علمی باشند اما

 عضو هیئت علمی نباشند را رد میکند و امتیاز نمیدهد. هاسازمان که سخنرانان آن درخواستی برنامه هاي

 به صورت فایل پیوست به نامه درخواست دریافت امتیاز ارسال فرمایید. اسکن فرم شماره دو را  

 



مبنی بر توافق و همکاري با نظام پزشکی شهرستان  شهرستان دانشگاه علوم پزشکی رسمی نامهاسکن ارسال  – 3

الزاما برنامه درخواستی باید با همکاري علوم پزشکی همان  ( به معاونت آموزشی نظام پزشکی کل جهت برگزاري برنامه بازآموزي

) شهرستان انجام شود  

 متیاز ارسال فرمایید.اسکن نامه دانشگاه علوم پزشکی را به صورت فایل پیوست به نامه درخواست دریافت ا  

 

ارسال برنامه تفضیلی – 4  

 

  

 .در برنامه تفضیلی باید زمان استراحت و همچنین زمان ناهار و نماز لحاظ گردد 

 برنامه تفضیلی را در قالب فایل ورد به صورت فایل پیوست به نامه درخواست دریافت امتیاز ارسال فرمایید. 

  برابر تعداد روز هاي اجراي برنامه باشد.تعداد برنامه تفضیلی ارسالی باید  

 

 

 



در  بررسی و توسط کارشناسان معاونت آموزشی نظام پزشکی ،درخواست امتیاز برنامه بازآموزي پس از دریافت در نظام پزشکی کل

 میزان امتیاز اختصاص داده شده به برنامه ،پس از اتمام مراحل بارگذاريبالفاصله  .سامانه آموزش مداوم وزارت بهداشت بارگذاري میشود

اعالم میگردد.  توسط سامانه با توجه به فاکتورهایی مثل مدت زمان مفید برنامه و سایر موارد ،درخواستی  

نه در ساما باشد برنامه اصالحاتی نیاز داشتهاگر  ،در این مرحله درخواست امتیاز برنامه توسط کارشناسان وزارت بهداشت بررسی میشود

در غیر اینصورت برنامه تایید میشود و روي سامانه آموزش مداوم در دسترس مشمولین جهت  .اعالم میگردد به صورت پیام ارسالی

 مشاهده و ثبت نام قرار میگیرد.

 شهرستان که در اجراي برنامه برنامه، دانشگاه علوم پزشکی اصالح مواردي ازدر صورت اعالم کارشناس وزارت بهداشت مبنی بر 

اقدام نمایند. اصالح موارد اعالم شدهو یا دبیر علمی برنامه میبایست نسبت به  ي میکندهمکار  

 معاونت آموزشی سازمان نظام پزشکی کل،تا تایید برنامه توسط وزارت بهداشت و شروع موفق ثبت نام برنامه در سامانه، کارشناسان 

نظم رصد و بررسی و در صورت نیاز پیگیري میکنند. تمامی مراحل را به طور م  
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