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تاریخ:

پیوست:

شماره:

۱۰:۰۲ ساعت:

مدیر عامل محترم مجتمع آموزشی و درمانی ..... 
مدیرعامل محترم مرکز آموزشی و درمانی .....

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان .....
مدیر عامل محترم بیمارستان .....

مسئول فنی محترم بیمارستان .....
مسئول فنی محترم مرکز جراحی محدود .....
مسئول فنی محترم مرکز درمان ناباروری .....

سالم علیکم
بااحترام، به پیوست مکاتبه معاون آموزشی و دبیر محترم شورای آموزش پزشکی و تخصصی 
وزارت بهداشت به شماره ۵۰۰/۱۶۱۰/د مورخ۹۹/۴/۱۱ ۱۳با موضوع "ابالغ دستور العمل نحوه 
فعالیت آموزشی حضوری و مجازی توسط موسسات آموزشی ، اعم از دولتی و غیردولتی 

(خصوصی ، تعاونی ، نهادهای عمومی ، سازمان های مردم نهاد ، انجمن های علمی و صنفی و 
... مبنی بر لزوم اخذ مجوز از واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش 

پزشکی)"جهت اطالع و اقدام الزم ، ارسال می گردد.



 شهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 نمابر : ۸۸۳۶۳۹۸۳  تلفن : ۸۸۳۶۳۵۶۰-۸۰

http://dme.behdasht.gov.ir                                      :صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي 
http://www.behdasht.gov.ir           صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

...........................

...........................

...........................

٥۰۰/١٦١۰/د

١۳۹۹/۰۴/١١
ندارد

١٦:٥٧

رییس محترم دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ....

سالم علیکم

       پیرو مکاتبات  و پیگیری های متعدد دانشگاهها و سایر مراجع در خصوص تعیین تکلیف اشخاص و موسسات آموزشی، اعم 

از دولتی ، غیردولتی (خصوصی ، تعاونی، نهادهای عمومی، سازمانهای مردم نهاد ، انجمنهای علمی و صنفی و ...) فعال در آموزش 

های مرتبط با حوزه سالمت، به اطالع می رساند موسسات و اشخاص برای هر گونه فعالیت آموزشی حضوری و مجازی بر حسب 

موضوع باید به شرح جدول ذیل  از واحدهای مرتبط در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مجوزهای الزم را اخذ نموده 

و با رعایت ضوابط، مجاز به فعالیت آموزشی در حیطه مجوز اخذ شده می باشند. نظارت بر حسن اجرای ضوابط بر عهده واحد 

صادر کننده مجوز می باشد.

بدیهی است در خصوص موسسات و اشخاص غیر مجاز،« قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی 

وفرهنگی که بدون اخذ مجوز قانونی دائر شده و میشود مصوب ١۳٧۲/١۰/١٥ و آیین نامه اجرایی پیوست آن مصوب 
١۳٧۳/۳/١۸» مالک عمل می باشد . 

مرجع صدور مجوز موضوع فعالیت ردیف

شورای گسترش دانشگاههای علوم پزشکی تاسیس موسسه آموزشی، پژوهشی و رشته/ مقاطع تحصیلی که 

منجر به صدور مدرک رسمی دانشگاهی می شود 

۱

شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی  تصویب برنامه های آموزشی مقاطع تحصیلی گروه علوم پزشکی ۲

اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی آموزش مداوم جامعه پزشکی ۳

مرکز ملی آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی 

جمهوری اسالمی ایران

تاسیس موسسات آموزش مهارتی و حرفهای علوم پزشکی و تصویب 

و صدور مجوز اجرای دورههای آموزش مهارتی و حرفهای علوم 

پزشکی که منتهی به صدور گواهی پایان دوره می شود
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