
                 هر که از خودراضی باشد، خشم بر وی بسیار گردد.

جناب آقای علیاکبر قربانی
رییس محترم هیأت مدیره نظام پرستاری استان قم

سالم عليک
با صلوات بر محمد و آل محمد (ص) و با احترام؛ پیرو نامه شماره ٣٤/١٨٥٠٢/پ مورخ ٩٤/١١/١٠ و بخشنامه 

شماره ٥٠٤/٤٥٥/د مورخ ٩٤/١٢/١٨ وزارت متبوع (به پیوست)، ضمن ارسال مجموعه برنامههای مدون آموزش 

مداوم تدوین شده ویژه دانشآموختگان رشته پرستاری (به پیوست)، به استحضار میرساند نظر به مصوبات شورای عالی 

آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، کسب امتیاز سالیانه کلیه دانشآموختگان رشته پرستاری(اعم از دولتی 

و غیردولتی) از سال ١٣٨٥ اجباری بوده و دانشآموختگان این رشته (همانند سایر رشتههای گروه پزشکی) ملزم 

به شرکت در برنامههای آموزش مداوم و کسب ٢٥ امتیاز سالیانه میباشند. خواهشمند است نظر به 
اهمیت موضوع و پیگیریهای بهعمل آمده از سوی مراجع ذیربط، دستور فرمایید اقدامات مقتضی نسبت به اجرای 

دقیق موارد ذیل صورت پذیرد:

الزم به ذکر است شورایعالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور متشکل از «مقام عالی وزارت، معاونین  -١
محترم وزارتی، نماینده سازمان نظام پزشکی کشور، نماینده مجلس شورای اسالمی، نماینده اداره بهداشت و 
درمان ستاد کل نیروهای مسلح، اعضا هیات علمی منتخب و مدیر کل محترم آموزش مداوم جامعه پزشکی» بوده 

که بدیهی است کلیه مصوبات ابالغی این شورا که در ذیل اشاره میگردد، میبایست با دقت و ظرافت اجرا گردد؛ 
٢- پیرو صورتجلسه هیأت محترم وزیران و به استناد ماده (٦) قانون آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور 
(پیوست)، کلیه اقشار پرستاری شاغل (اعم از بخش دولتی، خصوصی یا خیریه) برای ارتقاء شغلی و 

ارزشیابی، موظف به ارایه گواهیهای شرکت در دورههای آموزش مداوم مربوطه میباشند؛ بنابراین صدور 

مجوز فعالیت دفتر کار و هرگونه فعالیت حرفهای (اعم از بخش دولتی، خصوصی یا خیریه) جهت این 
گروه، منوط به ارایه امتیازات آموزش مداوم سالیانه میباشد؛

شماره: ٣٤/٢١١٥٦/پ

تاريخ: _تاريخ_

پيوست: _پيوست_



٣- به استناد بند ١ مصوبه بیست و یکمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور، هر امتیاز 

آموزشی کسب شده توسط مشمولین قانون آموزش مداوم معادل ٢ ساعت آموزشی ضمن خدمت کارکنان دولت 

(تا سقف ٥٠ ساعت جهت گروه پزشکی و ٣٠ ساعت رشتههای کاردانی، کارشناسی و کارشناسی ارشد) 

محسوب میگردد (موضوع بخشنامه شماره ١/٦/٢٦٣٦٩٦ مورخ ١٣٨٦/٧/٢٨ – به پیوست)؛

٤- به استناد مصوبه پانصد و بیست و ششمین جلسه شورای عالی انقالب فرهنگی و بر اساس مصوبه سی و 

یکمین جلسه شورای عالی آموزش مداوم کشور، کلیه آموزشهای پس از تحصیالت رسمی که مداخله در سالمت 

افراد را به دنبال دارد و در مکانهای بهداشتی درمانی مورد کاربردی داردند الزمست با هماهنگی و کسب مجوز از حوزه 

معاونت آموزشی «اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی» صورت پذیرد (موضوع بخشنامه شماره ٥٠٤/٢٨٣/د مورخ 

١٣٩٢/٨/٥ – به پیوست)؛

در ضمن، کلیه بخشنامهها، آئیننامهها و دستورالعملهای مرتبط ابالغی از سوی وزارت متبوع، در سامانه یکپارچه 
آموزش مداوم جامعه پزشکی (qom.ircme.ir) موجود و قابل دسترسی میباشد.


