


  

 1  جامعه پزشکیدستورالعمل اجرای همایش مجازی آموزش مداوم 

 بسمه تعالی

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 معاونت آموزشی

 پزشکی جامعه مداوم آموزش کل اداره

 

 دستورالعمل اجرای همایش مجازی آموزش مداوم
 

یههن ن تروی ک ههدن نهرنپنهههرنبههمنهرره ههههن  ههی  ننننپ شههی هنیههن ن وههن ر نهرنمههه  ن ظههه  ننبههمنظورهههرنبگههی نز ههی ن  نننمقدمهه   

نزیهه. بالغنظینین ن ظه  نظد  م،ن یننههوهر تعملظی کزنبیزز رکوود نبیکنظمطنتههین نظجن  نیمنیش

ن

  تعریف -1ماده 

یهن ننیهن نیهدمنظهیتاطن  نظشهمهت نن ظهه  نظهد  من هههنکهمنبیکنظهمنننننننننرهمینبهننههن  کنرنظجهن  ن یهر نزهی  نننننزیهیمنیینعلمین .1.1

منیهن نظجهن  ن ر یههننیهنن نکورهی ک نن  نههموه یهمنیهن نظجههن  ننشههه.ن  همنتمهنیزنیمهنیشننننبهمنوههرهنیمزظهننند کهد ان ر یهمنظههینننننن ن

 بنشد.منولن عنت هنین نپر یشینظینظقنتمن نپههوی

هرنهههنظنکمننظجمهعهمنظجهن  نبههه نکهمنتعههنعوهه ننیهدننننننننیهن نیهننههموه یهمنننیهنن  ن  نکورهی ک نیمهنیشنظجهن  نشهنظلنظجمهعهمننننن .1.2

  منقنبلنرؤیهن نههویهین هه. ظه  نظد 

نشهه.نین ن  بسومن طالقنظییمنیش،نبیکنظمدنیین ن ییظجمهعمنبیکنظمکل منبمنن .1.3

 

 ضوابط و مقررات  -2ماده 

یههمنیروههمن ر ن2  ن ظههنکینمههد ک ینر  نظههینبنشههدنکههمنهرنبههنن5ر  ن نمههد ک ینن2تعههد هنر  یههن نبیزههز ر نیمههنیشنظجههن  نمههد قلنن .2.1

 ه.شهظی

.ندبنشهنکرهینری  ههنظهینننن150 ر  نههق ننکرهین نههنیینتنالریهننهنننن500تنالرن وهلینبیکنظهمنظجهن  نهرنیهینر  نیمهنیشنه ر  نههق نننننننن .2.2

ینیرسهننننشهههنکانیهدنهب هینعلمهننننیهنیینکهمنهرنیهدنر  نبیزهز رنظهینننننبنشهدن نبیکنظهمنن  بسومنه ر  نهب ینعلمهینظسهوقلنظهیننن.یینبیکنظمن

شههنظلنتههنالرن وههلین ندنرتههنالرن  ههی  نبیکنظههمن   ههدن ظو ههن ن ظههه  نظههد  مته کههدنبهه شن  ن گنیمههنیشنظجههن  نکمههینه شههومنبنشههد.

 بی  نظشمهت ننهرنیینر  نبنشد.ن نکایا

ظههن نپهه شن  ننه ظگلهههن رهههنننبیکنظههمنیمههنیشنظجههن  نتههههطنظیکههزنظجههی نبههمن ه ر نکههلن ظههه  نظههد  من نظعههمنپزشههرینتههنننننن .2.3

 شی عنبیکنظمنظینبنشد.
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بنشههود.نهرن یههنننیههن نمرهههر نه ر  ن ی رههه ننظقههنالهن ن عنت هههنیههن نپر یشههینظههینننننیههن نظجههن  نظ ههنبشنیمههنیشننیمههنیشن .2.4

 ههننشههه.ن رهن ن یهننتهنالرنبهی  نکمهنیشن عنتننننننین نظووخه نپر یشهین روصهنانه ه نظهیننننتنالرنظجز یهینبهمن ر یهمنپهههویننننیننیمنیش

وهدزننننهیبنشهدن ظهنن ر یهمننن نقهدن ظو هن ن د زنکهمنظهیننننن،شهیکهنکووهد ننز هیهن نبهی  نظشهمهت نننننین نپر یشهینظههرهن ههورنه نقهی رنظهیننننن

 کوود.پههوینظ نبشنضه بطنظصهب،ن ظو ن ن ظه  نظد  منکس نظی

ن.ی  نیمنیشنظجن  نبیرهره رن ههظیکزنظجی نبنیدنکشنننهیدن  نپشو انکین وینال منبی  ن  ن .2.5

نین نظجن  نبی  نظی کزنبیزز رکوود ن ظه  نظد  منهرنیینهنننبمنشیحن یین هه:هق نظجن ن  ی  نیمنیش .2.6

ن

نهق نظجن ن  ی  نیمنیشنظجن  نظیکزنبیزز رنکوود 

ن10نه کشگن /نه کشرد نعلهمنپزشری

ن1نن کجمننعلمی

ن1ننظیکزنتعق قنتی

ن1نهنیینظی کزنظجی ن ظه  نظد  م

ن

نلنبهمن    نیههین ههورنه نکمنیوهدنکهمنمهد قننننن یهننههق نظجهن ننننته کوهدن  ن ظهه  نظهد  منهرنوههرتینظهینننننظجهی ننظی کهزن:نتاصهی ن

 ظههه  نظههد  منبههننری  هههنننن  ن ظو ههن ظجههن  نه رنبیکنظههمن10نهرره ههههن  ههی  نبیکنظههمنیمههنیشنظجههن  ،نمههد قلننن

ن  ی نکیه نبنشود.نکرین150ظعد هنمد ک ین

نیههینر  ثاهههنکههنمنکمنیوههدن ن  نبنبهههننته کوههدنتوگههننهرنیههدنبیکنظههمن  بسههومنننظههینهرنیههینر  نیمههنیشنظجههن  نکووههدزنننهرشههیکه .2.7

 . هنکوودینهرندیدن ظو ن نبمن    نیدنهنعهنظر دنبیکنظما ظه  نظد  من ظو ن نن3مد ک یننمرهرن عنن

  ننکرینرههههنر یهن نظههرهننال من هههنشهیکهنکووهدزنن،ننبیکنظهمنننننیهن ن  بسهومنهرنیمهنیشنظجهن  ننننبهننته همنبهمن ظرهنننتعهدهنبیکنظهمنننننن .2.8

-یهننبیکنظهمنننیننهرن ظنننثاهنکنمن کوخهنبنکمنیوهد.نبهدیگین هههنیهینشهیکهنکووهد نتوگهننهرن  ظههننپنیهنکینبیکنظهمنننننننننننب ننظجمهعمنبیکنظم

 کمنید.کهنظیین ن  بسومن کوخنبینرههنشی

یههن نظجههن  ننکمنبههینهههنیینبیکنظههمظگلهههنشههیکهنهرن  ظهههننپنیههنکینتههههطنظشههمهت ننهرنیههینبیکنظههمن  بسههومنظ ههنبشنضههه بطنمههن .2.9

 بنشد.ظیند ب ونرا

عههنتینکنظههمنظصهههبنشهههر  بهههه ن نظ ههنبشن یهه نیههن نیمههنیشنظجههن  نظجههز نبنبهههنیههینبیکنظههمن  نظجمهعههمنبیکنظههمنکههنمنمههشنثاههه .10ن2

نبنشد. ظه  نظد  منظی

ن

نپشتیبانی مالین-3ماده 
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نتال غههنهنهریههنن ر یههمن زگههین ننریههز نعلمههینیمههنیشن شههو انننظههنتینمههشنظد رلههمنهرنبیکنظههمنیههن نمههنظین نپیههنن نشههیکهنکگههنه

ته کوهدنرهنران  نههنعهنظر ههدننننیهن ن  بسهومنیمهنیشنظجهن  نر نکد رکهد.نبهنن یهننمهنننظجییهنننیمهنیشنظهینننننننننننبیکنظهمن وهلین نبیکنظهمننن

هنههنییننیهننبهننرعنیهنننبهنن روصهنانتهنالرنیهننتنالریهن نظجهز نکسهاهنبهمنظعی هین عنت ههن نننننننننننن،یهننبعهدن  ن ننننهرن ظنننپه شن نن،بیکنظم

نضه بطن نظقیر هنظیبهطمن قد منکمنیود.

ن

نبنشود.ین ن نر ن ظه  نظد  منظیکنظمن  نتنبعنکنظلنهیگینضه بطن ن ی نین نظجیمنیشن-4ماده 

ن

نال من ال ی ن هه.ن  ی  نظصهبنهن یننههوهر تعملن  ن ظننن بالغ

 


