
 

 
 

 ایران تحصیل |کارنامه آموزش مداوم وزارت بهداشت + مشاهده مستقیم 

سامانه آموزش مداوم، زیر مجموعه وزارت بهداشت است و هدف از ایجاد آن، ارتقا سالمت افراد از طریق آموزش 

های مداوم به دانش آموختگان رشته پزشکی است. این سامانه امکانات بسیار زیادی در اختیار افراد قرار می دهد 

که یکی از این امکانات، برگزاری دوره های آموزشی است. دانش آموختگان رشته پزشکی با شرکت در این دوره 

کارنامه آموزش مداوم شرکت در این دوره ها، های آموزش، می توانند آموخته های خود را به روز کرده پس از 

را دریافت کنند. هر یک از این دانش آموختگان برای مشاهده کارنامه در سایت آموزش مداوم،  وزارت بهداشت

 .باید به سایت وزارت بهداشت شهر خود مراجعه نمایند

هم اکنون می خواهید تا کارنامه  اگر شما هم جز افرادی هستید که در دوره های آموزش مداوم شرکت کرده اید و

آموزش مداوم وزارت بهداشت خود را دریافت کنید، در ادامه مقاله با ما همراه باشید. ما در ادامه مقاله هر آن چه 

 .که باید در رابطه با این سایت و نحوه دریافت کارنامه بدانید را به شما بیان خواهیم کرد

  

 معرفی سایت آموزش مداوم

اشت و آموزش کشور به دلیل اهمیت و ارتقاء دانش و مهارت در زمینه های علوم پزشکی و اینکه بیشتر وزارت بهد

پزشکان و پرستاران پس از فارغ التحصیلی وارد محیط کار می شوند و نیازمند به روز نگه داشتن اطالعات خود 

هداشت این سایت را راه اندازی کرده تا هستند، سامانه آموزش مداوم را راه اندازی کرده است. در واقع، وزارت ب

افرادی که با سالمت جامعه سر و کار دارند بتوانند از دانش روز و امکانات آموزشی این سامانه بهره مند شود. به 

زیرمجموعه وزارت  www.ircme.ir  اینترنتی نشانی به عبارت دیگر می توان گفت که سامانه آموزش مداوم

 به شروع وزارت این آموختگان دانش به ارتقاء سالمت در جامعه از طریق آموزش مداومبهداشت بوده و با هدف 

 .است کرده فعالیت

  



 

 
 

  

 .، بر روی لینک مربوطه کلیک کنیدircme.ir برای ورود به سامانه آموزش مداوم 

  

  

 وزارت بهداشتکارنامه آموزش مداوم 

همان طور که در ابتدا مقاله بیان شد، سایت آموزش مداوم امکانات بسیاری را در اختیار دانش آموختگان قرار داده 

 خود شده نام ثبت های دوره است که یکی از این امکانات، مشاهده کارنامه در این سایت است. تمامی افرادی که

 وزارت مداوم آموزش کارنامهند امتیازهای دریافت شده خود را در قالب توان می برسانند، اتمام به موفقیت با را

از سایت دریافت نمایند. این کارنامه جهت اطالع داوطلبان از امتیازات کسب شده و ارزیابی عملکرد آن  بهداشت

 .گردد می منتشر سایت در ها دوره ها پس از برگزاری

در کارتابل هر متقاضی تعبیه  "کارنامه آموزش مداوم"خش ویژه برای مشاهده در کارنامه سایت آموزش مداوم، ب

شده است که با کلیک بر روی آن می توان به کارنامه دوره های خود دسترسی پیدا کرد. تمام امتیازات کسب 

 4شده فرد برای شرکت در دوره های حضوری، غیرحضوری، سخنرانی ها، دوره های آموزشی پژوهشی و غیره در 

 نموده دریافت دوره در صورتی که فرد امتیاز الزم را از طرف مرکز برگزار کننده .ش داده می شوندستون نمای

 است ذکر به الزم. کند اقدام نیز دوره آن گواهی دریافت برای توان می دوره کارنامه بخش طریق از راحتی به باشد،

ی توان با آن مرکز ارتباط برقرار کرده و م باشد، نشده صادر مرکزی طرف از دوره یک گواهی اگر که بدانید تا

  .ساله داد 5درخواست صدور گواهی 

  

https://irantahsil.org/ircme-ir/


 

 
 

  کارنامه آموزش مداوم تهران

اگر در استان تهران زندگی می کنید، برای دریافت کارنامه آموزش مداوم باید به سایت نام برده در قسمت پیشین 

شما عزیزان برای مشاهده کارنامه در سایت آموزش  مراجعه کنید. در واقع، www.ircme.ir به نشانی الکترونیکی

کلیک کرده و کارنامه خود را « کارنامه آموزش مداوم » مداوم، ابتدا باید وارد سامانه شوید و سپس بر روی گزینه 

مشاهده کنید. هم اکنون که با این سایت آشنا شدید، بهتر است بدانید که این سامانه در مرحله اول در دانشگاه 

  .علوم پزشکی کشور به بهره برداری رسیده است های

  

 کارنامه آموزش مداوم اهواز

سایت آموزش مداوم هوشمند اینترنتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، با قابلیت ثبت نام، صدور کارنامه، 

برداری کلیه دف بهرهها و دسترسی رایگان به اطالعات علمی با هبرگزاری آزمون اینترنتی، ثبت نام در برنامه

 اندازی شده است. نشانی الکترونیکی سایت آموزش مداوم اهواز مشمولین آموزش مداوم راه

www.modavem.ajums.ac.ir  است که شما داوطلبان برای دریافت کارنامه آموزش مداوم وزارت بهداشت

  .اهواز باید به آن مراجعه کنید

  

 کارنامه آموزش مداوم شیراز

طلبان عزیزی که در دوره های آموزش مداوم شرکت کرده اید، اگر در استان شیراز زندگی می کنید، برای شما داو

مشاهده کارنامه در سایت آموزش مداوم باید به سایت مربوط به استان خود مراجعه کنید. سایت آموزش مداوم 

است که برای مشاهده کارنامه در سایت آموزش مداوم می توانید این نشانی sums.ac.ircme. شهر شیراز، 

الکترونیکی را در یکی از مرورگرهای خود جست و جو کنید. الزم به ذکر است تا بدانید که این سایت عالوه بر 

را در اختیار شما عزیزان قرار داده است که برخی از مهم ترین فراهم کردن امکان دریافت کارنامه، امکانات بسیاری 

  :این امکانات، شامل موارد زیر می باشند

https://cme.sums.ac.ir/
https://cme.sums.ac.ir/


 

 
 

 ( مشاهده دوره های حضوری ) وبینار  

 مشاهده دوره های غیر حضوری 

 مشاهده لینک بازبخش وبینار  

  

 کارنامه آموزش مداوم تبریز

دانشگاه علوم پزشکی تبریز در چهارمین همایش سراسری یادگیری الکترونیکی تبریز، به سامانه آموزش مداوم 

رونمایی شد. این سامانه آنالین که بر اساس پروپوزال تهیه شده توسط  www.tbzmed.ac.ir نشانی الکترونیکی

های علوم  ن دانشگاهوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و تدوین شده است، امکان ارتباط آنالین میا

های نظام پزشکی و سایر نهادهای آموزش پزشکی را فراهم آورده است. عالوه  پزشکی، پزشکان مشمول، سازمان

بر این، شما عزیزان می توانید با کمک این سایت، برای مشاهده کارنامه آموزش مداوم وزارت بهداشت نیز اقدام 

  .نمایید

  

  زش مداوم وزارت بهداشتدستورالعمل صدور کارنامه آمو

هم اکنون که به طور کامل با نحوه مشاهده در کارنامه سایت آموزش مداوم آشنا شدید، بهتر است که با دستورالعمل 

های صدور کارنامه آموزش مداوم وزارت بهداشت نیز آشنا شوید. بهتر است بدانید که این دستورالعمل ها بر اساس 

  :وم جامعه پزشکی است که برخی از مهم ترین آن ها، شامل موارد زیر می باشندمصوبات شورای عالی آموزش مدا

  برابر ضوابط کلی اجرای برنامه های آموزش مداوم، هر یک از افراد مشمول قانون، ملزم هستند

 .امتیاز آموزش مداوم در هر سال را کسب نمایند 52تا از هنگام دانش آموختگی، به طور متوسط 

 آخرین مدرك تحصیلی "کلیه مشمولین بر اساس سال فراغت از تحصیل  کارنامه نهایی

 .گردد می صادر  "معتبر



 

 
 

  چنانچه مشمول درخواست کارنامه آموزش مداوم وزارت بهداشت پیش از موعد مراجعه نماید و

یا یک دانشگاه یا دانشکده صادر کننده کارنامه نهایی قصد بررسی امتیاز مشمولین خود را پیش 

امتیاز پنج ساله،  152امتیاز تأمین  52سر رسید داشته باشد، در صورت رعایت کسب  از موعد

  .صدور گواهی بالمانع می باشد

  52مشمولینی که وظایف قانونی خود را در فرصت زمانی مقرر و طبق مقررات و با رعایت کسب 

کارنامه نهایی آن ها  امتیاز سالیانه به انجام رسانیده اند، امتیاز آموزش مداوم ایشان بررسی و

 .صادر می شود

  مشمولینی که دارای مدرك تحصیلی در دو رشته تخصصی غیر همسو ) از رشته های مشمول

کسب امتیاز شرکت در برنامه  "قانون آموزش مداوم ( می باشند می توانند مطابق دستورالعمل 

شته امتیاز کسب از هر دو ر "های آموزش مداوم توسط مشمولین دارای چند مدرك تحصیلی

  .نمایند

  

  

 . ، بر روی لینک مربوطه کلیک نماییدثبت نام دوره های آموزش مداوم پزشکیبرای آشنایی با نحوه 

  

  

 مشاوره دریافت کارنامه آموزش مداوم وزارت بهداشت

شما عزیزان اگر در دوره های آموزش مداوم پزشکی شرکت کرده اید، می توانید پس از اتمام دوره برای مشاهده 

رنامه آموزش مداوم وزارت بهداشت خود اقدام کنید. به یاد داشته باشید که برای دریافت گواهی و یا همان کا

کارنامه باید صبور باشید؛ زیرا، گاهی اوقات بنا به دالیل مختلفی ممکن است سایت دچار مشکل شود و نتوانید 

شاهده کارنامه در سایت آموزش فورا کارنامه خود را دریافت کنید. عالوه بر این، به یاد داشته باشید که برای م

https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/
https://irantahsil.org/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d9%86%d8%a7%d9%85-%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d9%85%d8%af%d8%a7%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%b2%d8%b4%da%a9%db%8c/


 

 
 

مداوم، حتما به نشانی الکترونیکی مربوط به استان خود مراجعه کنید. اگر ساکن استان هایی هستید که در مقاله 

ماس بگیرید تا آن ها شما را ت ایران تحصیلذکر نشده است، نگران نباشید. زیرا، می توانید با همکاران ما در 

  .راهنمایی نمایند

  

 جدیدترین اخبار آموزش مداوم وزارت بهداشت

 انتصاب عضو شورای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی را  رییس زالی علیرضا دکتر حکمی در پزشکی آموزش وزیر بهداشت درمان و

 علوم دانشگاه عمومی روابط از نقل به. کرد منصوب پزشکی جامعه به عنوان عضو شورای عالی آموزش مداوم

 زالی علیرضا دکتر حکمی در پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزیر اللهی عین بهرام دکتر بهشتی، شهید پزشکی

 .ای عالی آموزش مداوم جامعه پزشکی منصوب کردشور عضو عنوان به را دانشگاه رئیس

 وزارت بهداشت منصوب شدند« آموزش مداوم»و « مرکز مطالعات توسعه»مدیران 

ابوالفضل باقری فرد معاون آموزشی و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش  

 .عات و توسعه آموزش علوم پزشکی منصوب کردپزشکی در حکمی آئین محمدی را به عنوان رییس مرکز مطال

 هاها در همایشاعتراض جامعه پزشکی و دندانپزشکی کشور به دخالت

 کم خواستار بهداشت، وزارت آموزشی معاونت به اینامه در علمی انجمن ۶۰به گزارش صدای ایران، نزدیک به 

 .ها شدندمنانج به بیشتر اعتماد و علمی هایهمایش برگزاری در دخالت کردن

  

  

  .کنید کلیکبرای دانلود پی دی اف مقاله، 

https://irantahsil.org/
https://irantahsil.org/


 

 
 

  

  

 خالصه مطلب

کارنامه آموزش مداوم ما در این مقاله سعی داشتیم تا شما عزیزان را به طور کامل و مفصل با نحوه دریافت 

سایت آموزش مداوم، آشنا کنیم. به یاد داشت باشید که برای دریافت و یا مشاهده کارنامه در  وزارت بهداشت

حتما به نشانی الکترونیکی مربوط به استان خودتان مراجعه کنید. در غیر این صورت، ممکن است با برخی از 

مشکالت رو به رو شوید. اگر با مشکلی رو به رو شدید، نگران نباشید زیرا می توانید از مشاوران ما در ایران تحصیل 

  .از شبانه روز آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشند یاری بگیرید. همکاران ما در هر ساعت

  

 

 


