
 به نام خدا

 ایران علمی آموزش پزشکی نامه اجرایى کمیته آموزش  انجمن آیین

های علمی گروه پزشکی مصوب کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت،  انجمن هاساسنام ۱7ماده  ۱۰بند  و  7ماده  به استناد این آیین نامه

تدوین و در جلسه مورخ  ۱/۱2/۱394درمان و آموزش پزشکی  و پیش نویس آیین نامه تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی مصوب  

 رسید.ایران به تصویب  علمی آموزش پزشکی انجمن مجمع عمومی عادی ۱7/6/۱4۰۱

 تعاریف و ساختار -الف

نامه وظایف مندرج در این آیین نجامجهت ا در ت نظارت هیات مدیره انجمناى تخصصی است که تحکمیته آموزش کمیته :۱ماده 

 .نمایدفعالیت مى

 د.گردط هیات مدیره انجمن تعیین مىباشد و توسمى علمی آموزش پزشکیای هیات مدیره انجمن مسوول کمیته از اعض :2ماده 

به پیشنهاد مسوول کمیته و تایید و   باشد کهمی اعضای هیات مدیره و یا اعضای رسمی انجمن نفر از  ۵ حد اقل اعضاء کمیته متشکل از :3ماده 

 .نمایندنامه فعالیت مىتصویب هیات مدیره انجمن بر طبق وظایف مندرج در آیین

 ره،به واحدهای تخصصی تقسیم شود.کمیته می تواند حسب ضرورت و با تصویب هیات مدی :1تبصره 

و در صورت ضرورت و بنا به تشخیص رییس کمیته یا اکثریت اعضا، در  خواهد بود ماه یکبار 2حد اقل هر جلسات کمیته زمان برگزاری   :4ماده 

 هر زمان دیگری برگزار خواهد شد.

 به تایید برسد. مدیره انجمناز سوی هیات در صورتی قابل اجرا خواهد بود که  میتهمصوبات ک  :5ماده 

از سوی هیئت مدیره یا ریاست  طور مستقیمدر این آیین نامه به عنوان شرح وظایف کمیته تصویب گردیده است و یا به ه مواردی ک :2تبصره 

  .نیازی نداردیات مدیره انجمن هتائید نهایى به از اختیارات اجرایی کمیته بوده و باشد، کمیته تفویض شده  این بهجهت تصمیم گیری یا اجرا  انجمن

 اهداف -ب

 اهداف کمیته اموزش عبارت است از:: 6ماده 

 کشور آموزشی مراکز و ها دانشگاه در علوم پزشکی آموزش کیفی و کمی بهبود به کمک  -6-۱

 متقاضیان سایر و اعضا برای مرتبط رسمی غیر و رسمی آموزشی های دوره اجرای و ریزی برنامهاولویت بندی،  ، نیازسنجی -6-2

 سطح جامعه و اجرای برنامه های اموزشی مرتبط با سالمت ، در  ساماندهی -6-3

 اختیارات: و وظایف -ج

 :وظایف زیر را بر عهده دارداختیارات و  سنامه انجمن، کمیته آموزشتحقق اهداف مندرج در اسا به منظور  :7ماده 



 آموزش کمیته داخلی های نامه آئین تدوین  -7-۱

  علوم پزشکی  های آموزشی ارتقاء مستمر برنامهارایه راهکار برا -7-2

 مشترک همکاری جهت آموزش زمینه در کشور اجرایی و تحقیقاتی دانشگاهی، مراکز اجرایی و علمی های توانمندی شناسایی  -7-3

 های آموزشیدعوت از آنان برای همکاریالمللی و                     شی در سطح مل ی و بینآموز         متخص صان و نظران صاحب شناسایی -7-4

  آموزش پزشکی کشور و ارایه راه حل هایچالش شناساییتالش در جهت  -7-۵

آموزشی در رشته های پزشکی و علوم پزشکی در مقاطع دکتری، زمینه برنامه ریزی درسی، اجرا و ارزشیابی  در تخصصی پیشنهادهای ارائه  -7-6

 مراجع ذیربط شورای عالی برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر  بهدکتری حرفه ای، کارشناسی ارشد و کارشناسی 

 در دانشگاه ها و سایر مراکز آموزشی یادگیری و آموزش های روش استانداردسازی و کیفیت ارتقاء جهت راهکارهای الزم  پیشنهاد  -7-7

 در انجمن ات موفق آموزشیتجربی مستندسازی بر اساس  دانش مدیریت  هایسیستم ایجاد  -7-8

  تالش در جهت راه اندازی سامانه آموزش مداوم انجمن -7-9

 کشور به صورت مستقل و یا با همکاری دانشگاه های علوم پزشکی بازآموزی هایدوره اجرای و تدوین طراحی،  -7-۱۰

 برگزاری کارگاه ها، سمینارها، همایش ها و کنگره های علمی در سطح منطقه ای، ملی و بین الملل -7-۱۱

  در سطح کشور و یا بین الملل آموزشی انجمن برنامه ها و دوره های کلیه ارزیابی و تصویب   -7-۱2

 با افراد حقیقی یا حقوقی های آموزشیمشارکت وانعقاد قراردادهای همکاری  -7-۱3

  مربوط  به برنامه های آموزشی انجمنهای نامه واهیصدورگنظارت بر   -7-۱4

 سالمت و علوم پزشکی نامه های آموزشی  در زمینهبر مشارکت یا اجرای متقاضی   هابا سازمان کاری هم -7-۱۵

 سالمت مردمواده در جهت ارتقای سطح و اجرای برنامه های آموزش جامعه و خان ، تدوین اولویت بندی،نیاز سنجی،  -7-۱6

د سازی نتوانم در زمینه بهداشت و درمان به منظور  حرفه ای برنامه های آموزش شغلی وو اجرای  تدوین  ،اولویت بندینیاز سنجی،  -7-۱7

 ارتقای کیفیت خدمات   شاغلین و

 همکاری آموزشی  با سایر انجمن های علمی گروه پزشکی و غیر پزشکی -7-۱8

 در چارچوب اهداف انجمننفعان                         های خاص  مورد درخواست ذیبرگزاری آموزش -7-۱9

  فعال توسط افراد حقیقی و حقوقی برگزار شده آموزشی های دوره بر حسن اجرای  نظارت  -7-2۰

 ء سیاست ها و اهداف مصوب انجمن انجمن در جهت ارتقا های همکاری با سایر کمیته -7-2۱

 همدیر هیات دستور حسب موارد سایرانجام   -7-22

 

 


