
  
  آئین نامه اجرايي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور

    

  وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي

وزارت بھداشت ، درمان و  ٢/٧/١٣٧٥مورخ  ٦٥٦٥بنا به پیشنھاد شماره  ١٠/٢/١٣٧٦ھیات وزيران در جلسه مورخ 

آئین نامه اجرايي  – ١٣٧٥مصوب  – ) قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور٦آموزش پزشكي و به استناد ماده (

  قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

كه در اين آيین نامه به  – ١٣٧٥مصوب  –اھداف كلي اجراي قانون آموزش مداوم جامعه پزشكي كشور  -١ماده   

ینه سازي خدمات ) قانون ، بھ١اختصار قانون نامیده مي شود ، ارتقاي سطح دانش و مھارتھاي شغلي موضوع ماده (

درماني كشور و دستیابي به استانـداردھاي كارآمد و مطلوب خدمـات پزشكي و حرفه ھاي وابستـه  –بھداشتي 

  منطبق با نیازھاي جامعـه به روشھاي ياد شده زير است :

  افزايش سطح آگاھیھاي علمي ، دانش فني و مھارتھاي حرفه اي مشموالن قانون . –الف 

ن دانش پزشكي مشموالن قانون به منظور آشنايي با تازه ھاي علمي و عملي حرفه مربوط و به ھنگام كرد –ب 

  انطباق آنھا با نیازھاي جامعه.

درماني كشور و جلب مشاركت  –جامعه پزشكي با سیاستھا ، جھت گیريھا و اولويت ھاي بھداشتي  آشنا كردن –ج 

  آنھا.

  تقويت و تحكیم آموخته ھاي درست قبلي . - د

  آشنايي جامعه پزشكي با استاندارد ھاي كارآمدو مطلوب خدمات پزشكي و حرفه ھاي وابسته . - ھـ

وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي با ھمكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تشكیالت  – ٢ماده   

  الزم براي تحقق اھداف قانون را پیش بیني مي كند.

) به شرح زير تعیین ٤آن و ماده  ٤و  ٣و تبصره  ١ركت افراد مشمول قانون ( موضوع ماده چگونگي كنترل و ش -٣ماده   

  مي شود:

پزشكان ، دندانپزشكان ، دكترھاي داروساز ، متخصصان علوم آزمايشگاھي ، دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاھي  -١

دائم يا موقت ، يا پروانه تاسیس و مسئول  و دكتراي علوم بھداشتي در زمان صدور پروانه اشتغال اعم از پروانه مطب

التحصیلي موظف به ارائه گواھي شركت در برنامه ھاي آموزش مداوم تا آن زمان ھستند و  فني موسسه از زمان فارغ 

) سال يك بار براي تمديد آن ، پس از كسب امتیازھاي الزم آموزش مداوم اقدام كنند، در غیر ٥پس از آن نیز بايد ھر (

ورت پروانه اشتغال اشخاص ياد شده تا تمديد مجدد و شركت در دوره ھاي آموزشي مطابق ضوابط ، اعتبار اين ص

  ندارد.

شاغالن حرف وابسته پزشكي نظیر مامايي ، فیزيوتراپي ، ساخت اندام مصنوعي ، ساخت عینك طبي ،  -٢

نون مربوط به مقررات امور پزشكي و لیسانسھاي داروسازي ، توانبخشي ، دندانسازان تجربي و كلیه مشموالن قا



و اصالحات بعدي آن نیز موظف به ارايه گواھي شركت در برنامه  – ١٣٣٤مصوب  –دارويي و مواد خوردني و آشامیدني 

) سال يك بار براي تمديد آن ، پس از كسب امتیازھاي الزم ٥ھاي آموزش مداوم ھستند و پس از آن نیز بايد ھر (

  نند ، در غیر اين صورت پروانه اشتغال آنھا از درجه اعتبار ساقط مي شود.آموزش مداوم اقدام ك

كلیه اقشار پرستاري شاغل لیسانس و باالتر كه مشمول قانون ھستند ، براي ارتقاي گروه و ارزشیابي موظف به  -١

  ارائه گواھي شركت در دوره ھاي آموزش مداوم مربوط ھستند.

فني موسسات پزشكي ( بیمارستان ، درمانگاه ، مركز جراحي محدود و معین ، صاحبان پروانه تاسیس و مسئول  -٢

راديولوژي ، فیزيوتراپي ، طب ھسته اي ، داروخانه ، آزمايشگاه و نظاير آن ) كه داراي يكي از مدارك دكتراي پزشكي ، 

در ھنگام اخذ پروانه يا دندانپزشكي ، علوم آزمايشگاھي ، داروسازي و دكتراي حرفه اي علوم آزمايشگاھي باشند 

سال يكبار موظف به ارايه گواھي آموزش مداوم ھستند و تمديد پروانه ، منوط به ارايه گواھي  ٥ھر  –تمديد پروانه خود 

  آموزش مداوم مي باشد.

كلیه شاغالن حرف وابسته پزشكي در بخش خصوصي كه نیاز به مجوز يا پروانه كار ندارند طبق قانون  -١تبصره 

به شركت در دوره ھاي آموزش مداوم بوده و وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي دستورالعمل مربوط را موظف 

تنظیم و اجرا مي كند . براي اين گروه كارت اشتغال توسط دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بھداشتي ، درماني صادر 

  مي شود.

خش خصوصي توسط وزارت بھداشت ، درمان و چگونگي شركت و كنترل اقشار پرستاري شاغل در ب -٢تبصره 

  آموزش پزشكي با ھمكاري سازمان نظام پزشكي جمھوري اسالمي ايران تنظیم مي شود.

درماني  –وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاھھاي علوم پزشكي و خدمات بھداشتي  -٤ماده  

ر يا تمديد پروانه اشتغال مجوز دفتر كار و پروانه ھاي تاسیس ) اين آيین نامه را در ھنگام صدو٣مسئولیت اجراي ماده (

  و مسئول فني بر عھده دارند.

كه افراد مشمول در زمان استفاده از آن  –) قانون ٤) ماده (٢مصاديق تسھیالت و امتیازھاي مندرج در بند ( -٥ماده   

بارتند از : ماموريت در داخل و خارج كشور ع –موظف به ارائه گواھي شركت كامل در دوره ھاي آموزش مداوم ھستند 

، استفاده از سھمیه دارو ، لوازم طبي و آزمايشگاھي ، امتیازھاي نوبت داروخانه و آزمايشگاه ، استفاده از تسھیالت 

  بانكي ، شركت در امتحانات تخصصي ، استفاده از بورس تحصیلي و فرصت مطالعاتي .

) سال يكبار در راستاي سیاستھاي وزارت ٥شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي مجاز است ھر ( –تبصره 

  بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي مصاديق تسھیالت و امتیازھا را تعديل ، اضافه يا كم كند.

تنھا مورد معذوريت از شركت در برنامه ھاي آموزش مداوم ، عدم فعالیت حرفه اي فرد مشمول قانون است .  -٦ماده  

مرجع تشخیص معذوريت بر اساس دستورالعملي كه وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي با ھمكاري سازمان 

  نظام پزشكي جمھوري اسالمي ايران تھیه مي كند ، تعیین مي شود.



كلیه وزارتخانه ھا ، سازمانھا ، موسسات و شركت ھاي دولتي و وابسته به دولت ، ھم چنین بخشھاي  -٧ماده   

خصوصي و ساير دستگاھھا ، موظف به رعايت مفاد اين آئین نامه و ايجاد امكان شركت كاركنان مشمول قانون در دوره 

  ھاي آموزش مداوم ھستند.

) تنھا در زمینه اجراي آموزش مداوم ھر ٥ي " الف "، "ب " و " ج" ماده (منابع پیش بیني شده در بندھا -٨ماده   

  دانشگاه استفاده مي شود.

  اعتبارات ساالنه مورد نیاز براي اجراي قانون در ھر دانشگاه پیش بیني مي شود. –تبصره 

و بررسي نظرات  تعیین مقدار حق ثبت نام شركت كنندگان در برنامه ھاي مختلف آموزشي ، با دريافت -٩ماده  

  دانشگاھھا توسط شوراي عالي آموزش مداوم جامعه پزشكي تعیین و ابالغ مي شود.

%) فروش خود را ( موضوع بند " ١كلیه شركتھاي دارويي( تولیدي و توزيعي) موظفند معادل يك در صد ( -١٠ماده  

ن را در پايان ھر ماه به حساب خزانه, كه از ) قانون) به طور جداگانه در فاكتورھاي فروش درج و مبالغ آ٥الف " ماده (

سوي خزانه داري كل بدين منظور تعیین و افتتاح مي شود , واريز كنند . شركتھاي ياد شده موظفند ھنگام تقاضاي 

%) فروش خود را به معاونت درمان و داروي ١تسھیالت ارزي ، دريافت يارانه و سھمیه ھاي دارويي مدارك پرداخت (

  شت ، درمان و آموزش پزشكي ارايه كنند.وزارت بھدا

وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است ھنگام رسیدگي مالیاتي شركتھاي ياد شده ، برگ تسويه  –تبصره 

%) را بر اساس نمونه وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشكي از شركت مربوط مطالبه يا ١حساب يك در صد(

  ي كل را كنترل كند. فیشھاي واريزي به حساب خزانه دار

    

  حسن حبیبي                                                                                                            

 معاون اول ريیس جمھور                                                                                                                             


