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دستورالعمل اجرای همایش مجازی آموزش مداوم
مقدمهه بههمنظورهههرنبگههی نز ههی ن نپ شههی هنیههن ن وههن ر نهرنمههه ن ظههه
یمنیشین نظجن

نتههطنظی کزنبیزز رکوود نبیکنظمین ن ظه

نیههن ن تروی ک ههدن نهرنپنهههرنبههمنهرره ههههن ههی ن

نظد م،ن یننههوهر تعملن بالغنظیزیهه .ن

ن
ماده  -1تعریف
 .1.1زیهیمنیینعلمینرهمینبهننههن کنرنظجهن

ن یهر نزهی ن یهن نیهدمنظهیتاطن نظشهمهت نن ظهه

ننبهمنوههرهنیمزظهننند کهد ان ر یهمنظهینشههه.ن

همنتمهنیزنیمهنیشنیهن نظجههن

نظهد من هههنکهمنبیکنظه نمیهن ن

ن نههموه یهمنیهنن نکورهی ک نیهن نظجهن

ن ر یهنمن

ظقنتمن نپههوینمنولن عنت هنین نپر یشینظیبنشد.
 .1.2نیمهنیشنظجهن
ظه

نشهنظلنظجمهعهمن ن نکورهی ک نیهننیهننههموه یهمنیهن ننظجهن

نبههه نکهمنتعههنعوهه ننیهدنظجمهعهمننهرنهههنظنکمن

نظد منقنبلنرؤیهن نههویهین هه.

 .1.3نبمنکل منبیکنظمین ن ییظجمهعمنیدنیمنیش،نبیکنظمین ن بسومن طالقنظیشهه.ن ن

ماده  -2ضوابط و مقررات
 .2.1نتعههد هنر یههن نبیزههز ر نیمههنیشنظجههن

نمههد قلن2نر ن نمههد ک ین5نر نظههینبنشههدنکههمنهرنبههن ن ظههنکینمههد ک ین2نیروههمن ر یههمن

ظیشهه.
 .2.2نتنالرن وهلینبیکنظهمنظجهن

نهرنیهینر نیمهنیشنه ر نههق ن500نکرهین نههنیینتنالریهننهن ر نههق ن150نکرهینری ههنظهینبنشهند.ن

.یینبیکنظمن بسومنه ر نهب ینعلمهینظسهوقلنظهینبنشهدن نبیکنظهمنیهنیینکهمنهرنیهدنر نبیزهز رنظهینشهههنکانیهدنهب هینعلمهنینیرسهننن
ه شههومنبنشههد.نیمههنیشنظجههن

نکمههیته کههدنبه شن ن گنرتههنالرن ههی نبیکنظههمن

ههدن ظو ههن ن ظههه

نظههد مندشههنظلنتههنالرن وههلین ن

نکایانبی نظشمهت ننهرنیینر نبنشد.
 .2.3ن ظگلهههن رهههنننبیکنظههمنیمههنیشنظجههن

نتههههطنظیکههزنظجههی نبههمن ه ر نکههلن ظههه

نظههد من نظعههمنپزشههرینتههننه نظههن نپ ه شن ن

شی عنبیکنظمنظینبنشد.
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 .2.4نیمههنیشیههن نظجههن

نظ ههنبشنیمههنیشنیههن نمرهههر نه ر ن ی رههه ننظقههنالهن ن عنت هههنیههن نپر یشههینظههینبنشههود.نهرن یههنن

یمنیشیننتنالرنظجز یهینبهمن ر یهمنپهههوینین نظووخه نپر یشهین روصهنانه ه نظهینشههه.ن رهن ن یهننتهنالرنبهی نکمهنیشن عنتن ههن
ین نپر یشهینظههرهن ههورنه نقهی رنظهینز هیهن نبهی نظشهمهت ننشهیکهنکووهد ن،ن نقهدن ظو هن ن د زنکهمنظهینبنشهدن ظهنن ر یهمنهیوهدزننن
پههوینظ نبشنضه بطنظصهب،ن ظو ن ن ظه

نظد منکس نظیکوود.

 .2.5نظیکزنظجی نبنیدنکشنننهیدن نپشو انکین وینال منبی ن ی نیمنیشنظجن
 .2.6هق نظجن ن ی نیمنیشین نظجن

نبی نظی کزنبیزز رکوود ن ظه

نبیرهره رن هه .ن

نظد منهرنیینهنننبمنشیحن یین هه :ن

ن
هق نظجن ن ی نیمنیشنظجن

ظیکزنبیزز رنکوود ن
ه کشگن /نه کشرد نعلهمنپزشری ن

 10ن

کجمننعلمی

نن

1ن

ظیکزنتعق قنتی

نن

1ن

هنیینظی کزنظجی ن ظه

ن

1ن

نظد م ن

ن

تاصهی ن:نظی کهزننظجهی نن ظهه

نظهد منهرنوههرتینظهینته کوهدن نن یهننههق نظجهن نن ههورنه نکمنیوهدنکهمنمهد قنلنبهمن

هرره ههههن ههی نبیکنظههمنیمههنیشنظجههن

،نمههد قلنن10نبیکنظههمنظجههن

نه ر ن ظو ههن ن ظههه

نیهینن

نظههد منبههننری هههن

ظعد هنمد ک ین150نکرین ی نکیه نبنشود .ن
 .2.7شههیکهکووههدزنننهرنیمههنیشنظجههن
مرهرن عنننمد ک ین3ن ظو ن ن ظه

نهرنیههینر نظههیته کوههدنتوگههننهرنیههدنبیکنظههمن بسههومنثاهههنکههنمنکمنیوههدن ن نبنبهههنیههینر ن
نظد مندیدن ظو ن نبمن

نیدنهنعهنظر دنبیکنظمانهرین هنکوود.

 .2.8بهننته همنبهمن ظرهنننتعهدهنبیکنظهمنیهن ن بسهومنهرنیمهنیشنظجهن ننال من هههنشهیکهنکووهدزنن،ننبیکنظهمنیهن نظههرهنکرینرههههنر ن ن
ب ننظجمهعمنبیکنظم یننهرن ظنننثاهنکنمن کوخهنبنکمنیوهد.نبهدیگین هههنیهینشهیکهنکووهد نتوگهننهرن ظههننپنیهنکینبیکنظه نمنیهننبیکنظهمن-
ین ن بسومن کوخنبینرههنشیکهنظیکمنید.
 .2.9ظگلهههنشههیکهنهرن ظهههننپنیههنکینتههههطنظشههمهت ننهرنیههینبیکنظههمن بسههومنظ ههنبشنضههه بطنمهننکمنبههینهههنیینبیکنظههمیههن نظجههن

ن

د ب ونرانظیبنشد.
10ن .2مههشنثاهههکههنمنبنبهههنیههینبیکنظههمن نظجمهعههمنبیکنظ همنیههن نیمههنیشنظجههن
ظه

نظجههز نبهههه ن نظ ههنبشن ی ه نکنظههمنظصهههبنشهههر عههنتین

نظد منظیبنشد .ن

ن
ماده  -3نپشتیبانی مالی ن
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کگههنهیههنن نشههیکهنیههن نمههنظین نپشههو انننظههنتینمههشنظد رلههمنهرنبیکنظ همنریههز نعلمههینیمههنیشن نیههنن ر یههمن زگههین نتال غههنهنهرن
بیکنظهمن وهلین نبیکنظهمن یهن ن بسهومنیمهنیشنظجهن

یته کوهدنرهنران نههنعهنظر ههدن
نر نکد رکهد.نبهنن یهننمهنننظجییهنننیمهنیشنظه ن

نیهننبهننرعنیهنهنههنیین
بیکنظم ،نهرن ظنننپه شن ننیهننبعهدن ن نن،ن بهنن روصهنانتهنالرنیهننتنالریهن نظجهز نکسهاهنبهمنظعی هین عنت ههن ن
ضه بطن نظقیر هنظیبهطمن قد منکمنیود .ن
ن
ماده  -4نیمنیشین نظجن

نتنبعنکنظلنهیگینضه بطن ن ی نکنظمین ن نر ن ظه

نظد منظیبنشود .ن

ن
ی نظصهبنهن یننههوهر تعملن ن ظننن بالغنال من ال ی ن هه .ن
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