
 

 

 

 صدور گواهی پنجساله آموزش مداوم) پایان دوره( برای مشمولین نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(

 11/00/79 تاریخ بازنگری 1 شماره بازنگری CME000 کد فرآیند

 شده دیخدمت تول
 آموزش مستمر جامعه پزشکی

 10012010000 شده دیشناسه خدمت تول

 هدف فرایند

 فرایند()نیازها و انتظارات مشتری 

مشمولین آموزش مداوم جامعه پزشکی نمودن دانش   هدف ارتقاء و حفظ اطالعات و به روز

 به جامعه   ارائه خدمات بهینه جهت 

 

 مدیریتی پشتیبانی               اصلی )تحقق محصول یا خدمت(           نوع فرایند

 اهداف استراتژیک مرتبط
G1S6 

G1 بخشی برای ارتقای پیامدهای سالمت: توسعه حاکمیت درون 

S6آموزش بدو خدمت و ضمن خدمت : 

 )عنوان و شناسه( فرایند باال دستی
CME000 

CME000 

CME000 

 ندارد زیرفرایندهای مرتبط

 دامنه کاربرد
 سازمان نظام پزشکیمحل استفاده:

تمدید یا دریافت پروانه  زمان بکارگیری:

 مطب از نظام پزشکی

 ،منطقه ایملی ، استانیاستفاده )سایر مناطق(:گستره 

 متولی و پاسخگوی نتایج فرایند

 )صاحب فرایند(
 دانشگاهآموزش مداوم جامعه پزشکی واحدمربوطه: :دبیرسمت

 آموزش مداوم جامعه پزشکی دانشگاهواحدمربوطه: دبیرسمت: ناظر )ناظرین( فرایند

 ذینفعان فرایند

 

 125ساله دریافت کرده اند) 5جامعه پزشکی که حد نصاب امتیاز را در بازه زمانی کلیه مشمولین آموزش مداوم 

 امتیاز(

 محرک )های( فرایند

 
 درخواست مشمولین



 

 

 صدور گواهی پنجساله آموزش مداوم) پایان دوره( برای مشمولین نام فرآیند)ترکیب فعل+ اسم(

 11/00/79 بازنگریتاریخ  1 شماره بازنگری CME000 کد فرآیند

قوانین و آیین نامه های مرتبط با 

 فرایند

 

کشور  سراسر-حوزه فعالیت مراکز آموزش مداوم مصوب پنجمین جلسه کمیسیون آموزش مداومو  حیطهها آیین نامه 

 کلیه مراکز-

 

 سیستم ها و منابع اطالعاتی مرتبط
 سامانه کشوری آموزش مداوم جامعه پزشکی

 اتوماسیون اداری 

 تعاریف و اصطالحات 

برابر ضوابط کلی اجرای برنامه های آمـوزش مداوم هر یک از افـراد مشمول قانـون مـی بایست از حد نصاب امتیاز : 

امتیاز  125یعنی . امتیاز در هر سال در رشته تحصیلی مربوطه کسب نمایند 25زمان فارغ التحصیلی بطور متوسط 

 در پنجساله

 صدور گواهینامه پایان دوره خروجی ها / مشتریان درخواست های مشمولین کنندگاندریافتی ها / تامین 

 شرح فرایند و فعالیت های اصلی آن

 بررسی سوابق و وضعیت متقاضی در سامانه آموزش مداوم-درخواست تلفنی یا حضوری متقاضی مبنی بر صدور گواهی پایان دوره  

 پایان دوره صادر می گردد.در صورت تکمیل بودن امتیازات گواهی 

 نقاط نظارتی و کنترلی فرایند

 ز نظر کامل بودن حد نصاب امتیاز مشمولبررسی درخواست های واصله ا

 دوره پایش و اندازه گیری مسئول پایش و اندازه گیری معیارهای پذیرش شاخصهای پایش و اندازه گیری

گواهی پایان دوره صادر شده نسبت  

 واصله به درخواست های
 ساالنه کارشناس اداره آموزش مداوم کسب حدنصاب امتیاز توسط مشمول

 ( BPMNنمودار فرایند )بر اساس 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


