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جمهوري اسالمی ایران 

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی

تاریـخ: 1401/09/08بسمعه تعالــی

شمـاره: 288646

مجوز تخصیص امتیاز آموزش مداوم به شرکت کنندگان و سخنرانان 
همایش و کنگره

جناب آقاي / سرکار خانم: فرزاد اشرافی 

دبیر آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

سالم علیکم، احتراما، به استناد صورتجلسه کمیته تخصیص امتیاز مورخ 1401/06/27 در خصوص تخصیص امتیاز به برنامه کنترل عفونت و

استریلیزاسیون ، مواد و تجهیزات پزشکی که به مدت 2 روز از تاریخ 1401/10/25 لغایت 1401/10/26 توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

در شهر تهران برگزار می گردد؛ به استحضار می رساند که اعطاي امتیاز به شرکت کنندگان در برنامه و اخذ مبلغ حق ثبت نام از آنها طبق جدول

ذیل مورد تایید می باشد 

تذکر 1: هرگونه تغییر در مشخصات برنامه فوق الذکر فقط با مجوز اداره کل آموزش مداوم مجاز خواهد بود 

تذکر 2: گواهی شرکت مشمولین در صورت صدور از طریق سامانه داراي اعتبار بوده و گواهی هاي دستی صادره فاقد اعتبار می باشد 

تذکر3: با توجه به مفاد بخشنامه شماره 938/504/د مورخ 24/12/1390 حداکثر ظرف مدت 20 روز پس از اجراي برنامه نسبت به تکمیل

لیست شرکت  کنندگان و درج امتیاز آنها اقدام گردد. ثبت مشخصات و امتیاز شرکت کنندگان پس از این زمان حداکثر تا 70 روز پس از اجراي

برنامه براي مرکز مجري با لحاظ نمودن امتیاز منفی در اعتبا بخشی مقدور و پس از آن سامانه مسدود و درج امتیاز میسر نمی باشد.

تعداد شرکت کنندگان در برنامه: 1000 
شناسه برنامه: 188651 

کد سازمان برگزار کننده: 11300 
الویت: الویت عادي 

مرکز همکار: دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | دانشگاه علوم پزشکی ایران

هزینه مجموعامتیـــازنــام رشــته

10460000[11275] مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی

10460000[11345] مهندسی بهداشت حرفه اي | کارشناسی

10460000[14175] مهندسی بهداشت حرفه اي | کارشناسی ارشد

10460000[1437] مهندسی بهداشت محیط | کارشناسی ارشد

10460000[1017] بهداشت حرفه اي | کاردانی

10460000[1014] بهداشت محیط | کاردانی

10460000[1010] پرستاري | کاردانی

10460000[14103] اتاق عمل | کارشناسی ارشد

10460000[1149] تکنولوژي اتاق عمل | کارشناسی

  

 

کاربر محترم جهت دانلود و ذخیره نسخه پی دی اف می بایست حتما از مرورگر گوگل کروم استفاده نمائید 

بدین منظور پس از کلیک بر روی دکمه "ارسال برای چاپ" یک پنجره جدید باز خواهد شد 

که می توانید با انتخاب گزینه "Save as PDF" از بخش "Destination" و سپس زدن دکمه "Save" اقدام به ذخیره

فرم با فرمت پی دی اف نمائید
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10460000[1130] اتاق عمل | کارشناسی

10460000[1013] اتاق عمل | کاردانی

10460000[1920] پرستاري* | دکترا

10460000[1410] پرستاري* | کارشناسی ارشد

10460000[1110] پرستاري* | کارشناسی

10460000[1510] پزشکان عمومی* | دکتراي حرفه اي

10460000[1618] پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده* | دکتراي حرفه اي

10460000[1476] مهندسی بیمارستان | کارشناسی ارشد

10460000[1443] مهندسی پزشکی | کارشناسی ارشد

10460000[1123] مهندسی پزشکی بالینی | کارشناسی

10460000[1141] مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) | کارشناسی

10680000[20315] عفونی بالغین | فوق تخصص

10680000[2031] بیماري هاي عفونی و گرمسیري | فوق تخصص

10680000[1712] بیماریهاي عفونی و گرمسیري* | تخصص

7680000[1511] دندانپزشکی | دکتراي حرفه اي

7460000[14128] دندانپزشکی* | کارشناسی ارشد

7680000[1611] علوم آزمایشگاهی | دکتراي حرفه اي

7460000[1131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی

7460000[14131] علوم آزمایشگاهی | کارشناسی ارشد

7460000[1444] ویروس شناسی | کارشناسی ارشد

7680000[1933] ویروس شناسی | دکترا

7460000[1115] مامایی* | کارشناسی

7460000[1419] مامایی* | کارشناسی ارشد

7460000[1019] مامایی | کاردانی

7680000[1961] سالمت در بالیا و فوریت ها | دکترا

7680000[1957] سیاست گذاري سالمت | دکترا

7680000[1926] مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | دکترا

7460000[1441] مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | کارشناسی ارشد

7460000[1120] مدیریت خدمات بهداشتی درمانی | کارشناسی

5680000[1512] داروسازي | دکتراي حرفه اي
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5680000[1860] داروسازي بالینی | دکترا

5460000[1438] میکروب شناسی | کارشناسی ارشد

5460000[1418] اپیدمیولوژي | کارشناسی ارشد

5680000[1938] اپیدمیولوژي | دکترا

5460000[1422] اقتصاد بهداشت | کارشناسی ارشد

5680000[1947] اقتصاد سالمت | دکترا

دکتر محمد مهدي صدوقی 
معاون آموزشی 

رونوشت: اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی منضم به فرم پرسشنامه، برنامه تفصیلی و ...


