
 قابل توجه کلیه دبیران علمی

  ضوابط و قوانین درخواست برگزاري برنامه

	  

   دانشگاه علوم پزشکی باشند. عضو ھیئت علمیکلیھ دبیران علمی جھت ارسال درخواست برنامھ، بایستی      -١

   باشند. مرتبطرشتھ تخصصی دبیران بایستی با عنوان برنامھ مورد درخواست     -٢

درخواست جھت درخواست برگزاری انواع برنامھ ھای حضوری آموزش مداوم از طریق سامانھ یکپارچھ آموزش مداوم ابتدا    -٣

   نمائید و پس از تائید نسبت بھ ارسال برنامھ مربوطھ اقدام نمائید. دبیری

روز قبل از تاریخ  ٤٥قل حداھاي الكترونیكی بایستی جھت طرح برنامھ مربوطھ در کمیتھ تخصیص امتیاز، درخواست   -٤

   ارسال گردد، در غیر اینصورت برنامھ در تاریخ موردنظر مجوز دریافت نمی کند. برگزاري

پس از ارسال درخواست الکترونیکی ضروریست. (تاریخ و زمان جلسھ  جلسھ کمیتھ تخصیص امتیازحضور دبیر علمی در    -٥

   متعاقبا اطالع رسانی می شود)

 ساعت پس از دریافت ٤٨، حداكثر تا شکل در درخواست الکترونیکی ارسال شده بھ دفتر آموزش مداوم در صورت وجود م   -٦

   لحاظ می گردد. "اعمال نظر"بھ دبیر علمی برگشت داده شده و مشکالت در قسمت 

)، در قسمت  FNبھ زبان فارسی(صفحھ کلید در حالت  درج نام، نام خانوادگي، مقطع، رشتھ تحصیلي و سمت ھیئت علمی  -٧

   "اعضاي كمیتھ علمي" الزامیست.

   داشتھ باشند. حداقل دو مدرسکلیھ برنامھ ھا بایستی     -٨

   تعلق می گیرد. امتیاز ٤بھ کلیھ سخنرانان بھ ازاء ھر جلسھ سخنرانی     -٩

   لزامیست.در قسمت "سخنرانان برنامھ" ا كد ملي مدرسانجھت صدور گواھی الکترونیکی سخنرانان، ورود    -١٠

بندي برنامھ (برنامھ تفصیلی) جلوي عناوین درج نام، نام خانوادگي، مقطع و رشتھ تحصیلي مدرسان در جدول زمان   -١١

   سخنراني ھا الزامیست.

را اضافھ نموده و آن را بھ فارسي و در فایل  پرسش و پاسخ و استراحت و پذیرایيبندي برنامھ حتمًا در جدول زمان -١٢

WORD  در خواست مجوز برنامھ پیوست نمایید.بھ   



نامھ مربوطھ) قبل از تاریخ اجرای برنامھ کتبا (ساعت  ٤٨در صورت تغییر برنامھ زمانبندی و مدرسان برنامھ، حداکثر تا  -١٣

  ضمیمھ درخواست الکترونیک گردد. و فایل برنامھ اصالحیبھ دفتر ارسال گردد 

نفر و  ١٥٠داشتھ باشد (غیر از استراحت و نماز و ....) ظرفیت برنامھ مدون حداکثر  ساعت فعال ٥ ھاي مدون بایدبرنامھ -١٤

   امتیاز مي باشند. ٣باشد. ضمنا برنامھ ھاي مدون طبق دستورالعمل جدید وزارت متبوع دارای نفر مي ٣٠ظرفیت كارگاه 

و در صورت کاھش ساعات برنامھ در  برنامھ بعد از صدور مجوز برنامھ خالف مقررات بوده كاھش روزھا و ساعات -١٥

   می گردد.لغو  روز اجرا، برنامھ مربوطھ

باشد، لذا در تعیین گروه ھدف و ھزینھ امكان پذیر نمي نامھزینھ ثبتبرنامھ و  تغییر گروه ھدفپس از اخذ مجوز برنامھ،  -١٦

   دقت فرمایید.

  نام آنالین برنامھ بھ دفتر آموزش مداوم اعالم كنید. شدن ثبتایجاد شد، تا قبل از باز مكان برنامھچنانچھ تغییري در  -١٧

 داشتن اسپانسر در برنامھ مربوطھ-در دفتر آموزش مداوم الزامیست:  عقد قراردادحضور دبیر علمی در موارد ذیل جھت  -١٨

   باشد. نحوه پرداخت ھزینھ برنامھ غیر از شیوه آنالین–

 


