
و دسترسی به محتوای هفتمین وبینار نحوه دریافت امتیاز باز آموزی    ،ثبت نام آگاهی از نحوه  جهتوطلبان محترم لطفا اد  

 مطالب زیر دقت فرمایید. هب ملی و بین المللی تشخیصی ـ تحقیقاتی  ژنتیک پزشکی ایران

  در وبینار نحوه ثبت نام

به آدرس   وبینار بایست اطالعات ذیل را به ایمیل دبیرخانه  در وبینار می نام ثبت جهت داوطلبان محترم

7th.medicalgenetics.seminar@gmail.com   ارسال نمایند الزم به ذکر است  جهت تکمیل  روند ثبت نام  ایمیل تاییدی از

 گردد. سوی دبیرخانه وبینار برای داوطلبان ارسال می

 مشخصات الزم جهت ثبت نام :

 نام و نام خانوادگی به صورت کامل -۱

 کد ملی داوطلب-۲

 رشته و مقطع تحصیلی-۳

 دانشگاه محل تحصیل یا آخرین دانشگاه که از آن فارغ التحصیل شده اید-۴

 محل کار و سمت فرد داوطلب در مرکز و یا دانشگاه ) درصورت شاغل بودن(-۵

 شماره تماس داوطلب-۶

 آدرس ایمیل-۷

 امتیاز باز آموزی برخوداری ازنحوه 

 مداوم آموزش قانون مشمولین

 :است الزامی زیر نامبردگان برای مداوم آموزش های برنامه در شرکت

 پزشکی های رشته کلیه متخصصین و عمومی پزشکان. 

 دندانپزشکی ارشد کارشناس و دکترا. 

 داروسازی ارشد کارشناس و دکترا. 

 بهداشتی علوم دکترای و طبی تشخیص آزمایشگاهی، علوم متخصصان و ای حرفه دکترای. 

 و )اپتومتری( طبی عینک ساخت مصنوعی، اندام ساخت فیزیوتراپی، توانبخشی، مامایی، های رشته کارشناسان 

 و پزشکی امور مقررات به مربوط قانون مشموالن کلیه رادیوتراپی، ارشد کارشناس و کارشناس همچنین درمانی، گفتار

 .دیپلم فوق از باالتر پرستاری اقشار کلیه همچنین و شامیدنیآ و خوردنی مواد و دارویی



 

امتیاز در هر  ۱۵امتیاز و سایر مشمولین  ۲۵التحصیلی به طور متوسط  هریک از پزشکان مشمول قانون باید از زمان فارغ

التحصیلی ایشان سپری نشده، برای  مشمولینی که هنوز پنج سال از فارغ .سال، در رشته تحصیلی مربوطه کسب نمایند

التحصیلی )در  گرفتن پروانه اشتغال به کار نیاز به ارائه امتیازات آموزش مداوم نداشته و در پایان پنج سال بعد از فارغ

 امتیاز اقدام نمایند ۱۲۵زمان تمدید پروانه( می بایست نسبت به ارائه 

 

 ۳برگزار می شود شمسی  ۱۴۰۰فرودین ماه سال  ۲۰و  ۱۹است که این وبینار که در دو روز متوالی در تاریخ  الزم به ذکر

به ازای هرروز را  ۲۵/۲امتیاز   گروههای هدف ) رشته های مرتبط با ژنتیک( و بهبرای هر روز  را  امتیاز باز آموزی 

امتیاز  ۵.همچنین تمام سخنرانان منتخب از اختصاص می دهدژنتیک شرکت  به تخصصهای بالینی مرتبط و گروههای غیر 

 .گردندمی  ه مندربهباز آموزی مستقل از امتیاز شرکت در وبینار نیز 

 

ثبت نام  جهت برخوداری از امتیاز بازآموزی این وبینار کلیه شرکت کنندگان باید ابتدا در سامانه آموزش مدام کشوری 

   /https://kordestan.ircme.irداوطلبان می بایست با مراجعه  به لینک ثبت نام در سامانه کشوری آموزش مداوم  نمایند.

برای روز فروردین ماه  ۱۹روز  ۱۳ثبت نام در سامانه از یک هفته قبل از تاریخ شروع وبینار تا ساعت .اقدام به ثبت نام نمایند

 شمسی امکان پذیر می باشد. ۱۴۰۰فرودین ماه سال  ۲۰صبح برای روز دوم  وبینار یعنی تاریخ  ۱۰اول و ساعت 

به صورت  باید پس از ورود به سامانه برای هر دو روز ، جهت برخوداری از امتیاز بازآموزی هر دو روز کلیه داوطلبانتوجه:

ژنتیک  "و عنوان روز دوم"پزشکی:سیتوژنومیک و ژنتیک بالینی  ژنتیک "ثبت نام نمایند. عنوان روز اول   جداگانه

داوطلبان پس از شرکت و ثبت نام در سامانه آموزش .می باشد "(NGSپزشکی:تشخیصی و تحقیقی )ژنتیک مولکولی و 

می وبینار طراحی شده لهیات اجرایی و کمیته ع س از پاسخگویی به سواالت در خصوص وبینار که توسطپو مداوم کشوری 

 است میتوانند از امتیاز بازآموزی این وبینار بهره مند گردند.

دسترسی به محتوای هفتمین وبینار ملی و بین المللی تشخیصی ـ تحقیقاتی  ژنتیک پزشکی  نحوه

 ایران

و با مراجعه به لینک  maadgenetic@کلیه شرکت کنندگان میتوانند از طریق صفحه اینستاگرام به آدرس 

 به صورت زنده از مطالب این وبینار استفاده کنند.  آپارت...............

 

https://kordestan.ircme.ir/

