فرم اطالعات خدمت/زیرخدمت جهت ارائه روی پایگاه اطالعرسانی دستگاه
شناسه خدمت18051024000 :

عنوان خدمت :آموزش مداوم جامعه پزشکی

خدمت به شهروندان ()G2C

نوع خدمت:

خدمت به دیگردستگاه های دولتی()G2G

خدمت به کسب و کار ()G2B

شرح خدمت  :آموزش مداوم به آن دسته از فعالیت های آموزشی که جهت حفظ ،توسعه یا ارتقاء دانش ،مهارت ،عملکرد حرفه ای و ارتباطاتی
که دانش آموختگان گروه پزشکی (پزشکان ،پرستاران ،پیراپزشکان و)...در ارائه خدمت به بیماران ،جامعه یا حرفه خود به کار می گیرند ،اطالق
می شود .برنامه ھای آموزش مداوم در پنج دسته (سمینار ،کنگره ،کارگاه ،کنفرانس ،دوره های آموزشی کوتاه مدت حرفه ای ،برنامه های مدون)
فعالیت های آموزشی و پژوهشی طراحی و اجرا می شود .برگزاری برنامه های علمی ویژه جامعه علوم پزشکی و پیراپزشکی
مدارک مورد نیاز :محتوای علمی در خصوص جامعه علوم پزشکی – بانک اطالعات اساتید هیئت علمی و غیر هیئت علمی دانشگاه  -فضای
آموزشی– سایت های آموزشی
جهت عضویت در سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور ،اسکن  :کارت ملی ،عکس پرسنلی ،آخرین مدرک تحصیلی (یا :دانش نامه ،گواهی
فراغت از تح صیل صادره از سوی دانشگاه محل تحصیل ،ارزشیابی صادره از وزارتخانه برای دانش آموختگان خارج از کشور ،گواهی عالی فلوشیپ
یا پسا دکترا ،پروانه دائم ،گواهی پایان خدمت مورد تعهد پزشکان )MPH ،بهداشت * جهت صدور گواھی بازآموزی :کپی پروانه دائم سابق.
متوسط مدت زمان ارایه

متغیر می باشد

جزییات خدمت

خدمت:

ساعات ارائه خدمت:

حضوری  :ساعات اداری و غیر حضوری کلیه ساعات شبانه روز

تعداد بار مراجعه حضوری

حداقل  10بار در روز
مبلغ(مبالغ)

هزینه ارایه خدمت (ریال)

شماره حساب (های) بانکی

حق ثبت نام در برنامه های آموزش مداوم

1591204746

متفاوت است

حساب جام بانک ملت

به خدمت گیرندگان
...

اینترنتی (پیوند صفحه ارائه خدمت بصورت الکترونیکی با کلیک روی نماد کاربر را هدایت

کند)

نحوه دسترسی به خدمت

http://www.ircme.ir/App_Web/(Guest)/Default.aspx?CenterID=31

پست الکترونیک:

(آدرس پست الکترونیک خدمت جهت پاسخگویی یا ارتباط با

تلفن گویا یا مرکز تماس:
تلفن همراه
پیام کوتاه

متقاضی)

(در صورت وجود ارائه شماره مرکز تماس یا تلفن گویا با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

(پیوند دریافت برنامه کاربردی ارائه خدمت روی تلفن همراه)

(شماره سامانه پیامکی ارائه خدمت در صورت وجود با کلیک روی نماد نمایش داده شود)

دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان خدمات

(لیست بازشونده یا پیوند آدرس دفاتر ارائه خدمت یا دفاتر پیشخوان

نحوه دسترسی به شکایت از خدمتhttp://shekayat.fums.ac.ir/ :

ارائه خدمت)

نمودار مراحل دریافت خدمت/زیرخدمت (از دید متقاضی خدمت)

سامانه آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی فسا
درخواست اجرای برنامه آموزشی از طرف اعضای هیئت علمی و وارد کردن آن در سامانه یکپارچه آموزش مداوم پزشکی کشور
صدور گواهی جهت شرکت کنندگان برنامه در سامانه آموزش مداوم توسط دفتر آموزش مداوم دانشگاه
ثبت نام در برنامه توسط مشمولین متقاضی و شرکت حضوری در برنامه آموزشی و تکمیل فرم ارزشیابی برنامه در سامانه
بارگذاری برنامه در سامانه آموزش مداوم جهت اطالع مشمولین توسط دفتر آموزش مداوم دانشگاه
تأیید مجوز برنامه از طرف اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی و ابالغ آن به دانشگاه جهت اجرا
ارسال برنامه آموزشی از طرف دفتر آموزش مداوم دانشگاه به وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
بارگذاری گواهی نهایی بازآموزی دفتر آموزش مداوم در سامانه آنالین صدور پروانه طبابت /دفتر کار سازمان نظام پزشکی (جهت تمدید پروانه
اشتغال هر  5سال یک بار)

