بسمه تعالی
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معاونت آموزشی
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نظر به لزوم تبین سیاست یکسان در تعیین تکلیف گروهی از مشمولین که علی رغم اایمان دورپ اساسماله زمموزا ممباوم بما
مشکل کسر امتیازات زموزا مباوم جهت صبور گواهی نهایی مواجه هستسب ،ببیسوسیله دستورالعمل کمیته مادپ  6زیین ناممه
اجرایی قانون زموزا مباوم جامعه ازشکی به شرح زیر جهت رسیبگی به درخواست مشمولین موصوف ارائه میگردد.

معذوریت های موجه مشمولین به منظور برخورداری از تسهیالت کمیته ماده  6به شرح زیر می باشد:

 .1اقامت در خارج از کشور بیش از یکسال
 .2ازشک تک متخصص درشهرستانهایی که فاقب مرکز زموزا مباوم هستسب
 .3سکونت و اشتغال در مساطق محروم
تبصره  ) 1زن دسته از مشمولیسی که حباقل در  5سال گذشته ماوز فعالیت حرفه ای خود را تمبیب نسمودپ انب و بمه فعالیمت
حرفه ای اشتغال نباشته انب در صورت کسب حباقل  %22امتیاز دورپ اساساله ( 25امتیاز از  125امتیاز) مشمول طرح ارونمبپ
در کمیته مادپ  6زئین نامه اجرایی می باشسب.
تبصره  )2درمورد کلیه مشمولین قانون زموزا مباوم که به دلیل اقامت در خارج از کشور ،طول مبت درممان ،عمبم فعالیمت
حرفه ای بیش از  5سال کسب امتیاز نسمودپ انب حسب تشخیص و تاییب کمیتمه ممادپ  6معیمار محاسمبه امتیماز  5سمال زخمر
میباشب.
 .4سایر مواردی که حسب تشخیص کمیته مادپ  6زئین نامه اجرایی معذوریت ایشان موجه محسوب می شود.
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اعضای کمیته ماده  6آیین نامه اجرایی:

اعضای کمیته مادپ  6زئین نامه اجرایی که مرجع تشخیص معذوریت می باشسب متشکل از افراد زیر است:
 .1معاون زموزشی دانشگاپ /دانشکبپ یا نمایسبپ تام االختیار ( ازشک /هیئت علمی)
 .2دبیر زموزا مباوم دانشگاپ /دانشکبپ
 .3معاون درمان دانشگاپ /دانشکبپ یا نمایسبپ تام االختیار ( ازشک  /هیئت علمی)
 .4دو نفر کارشساس به انتخاب معاونت زموزشی دانشگاپ  /دانشکبپ (ترجیحا کارشساس زموزا مباوم)
 .5حسب مورد کمیته می توانب از نهادهای صاحب نظرمانسب نظام ازشکی  ،ازشمکی قمانونی و معاونمت بهباشمتی دعموت
بعمل زورد.

تصمیمات کمیته :

کمیته مادپ  6زئین نامه اجرایی میتوانب در صورت قبول درخواست مشمول ،یکی از تصمیمات ذیل را اتخاذ نمایب:
 .1اعطای فرصت جهت تکمیل امتیازات حباکثر تا یکسال که در شرایط خاص بسا به صالحبیب کمیته تا  6ماپ دیگمر نیمز
قابل تمبیب می باشب.
 .2موافقت با تکمیل کلیه امتیازات زموزا مباوم ازطریق شرکت در برنامه های غیرحضوری
در موارد خاص نظیر اجرای ناکافی برنامهها  ،کمیته مادپ  6زیین نامه اجرایی میتوانب از ادارپ کل زموزا مباوم درخواست
کسب مهلت حباکثر یک سال برای عموم مشمولین قانون زموزا مباوم حوزپ مربوطه که تا زمان سررسیب موفق به تکمیل
امتیازات اسج ساله خود نشبپ انب ،بسمایب .در صورت دریافت موافقت از ادارپ کل زموزا مباوم ،مهلت دادپشبپ برای مشمولین
ببون عذر موجه (حسب تصمیمات کمیته قابل تمبیب نمیباشب) و در مورد مشمولین با عذر موجه حباکثر تا  6ماپ دیگر بسا به
صالحبیب کمیته تمبیب میگردد.
تهیه صورتالسه کمیته مادپ شش ،امضای زن توسط اعضای کمیته و نگهباری زن حباقل به مبت دو سال در زموزا مباوم
الزامی می باشب.
ایممن دسممتورالعمل در سممه مممادپ و یممک تبصممرپ در اممانزدهمین نشسممت کمیسممیون زممموزا مممباوم در تمماری 1421/22/27
ویرایش و به تصویب رسیب.
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