بسمٍ تعالی

ضمیمٍ 1

فرم شىاسىامٍ خذمت دستگاٌ اجرایی
 -2ضٌاسِ خذهت18051024000 :

ًام دستگاُ اجرایی :داًطگاُ علَم پسضکی هطْذ
ًام دستگاُ هادرٍ:زارت تْذاضت  ،درهاى ٍ آهَزش پسضکی
تِ رٍز رساًی اعالعات داًص آهَختگاى گرٍُ پسضکی تِ هٌظَر ارائِ خذهات هغلَب تِ جاهعِ

ضرح خذهت
ًَع خذهت

 -4هطخصات خذهت

خذهت تِ ضْرًٍذاى ()G2C

هاّیت خذهت
سغح خذهت
رٍیذاد هرتثظ تا:
ًحَُ آغاز خذهت
هذارک الزم ترای اًجام خذهت
قَاًیي ٍ هقررات تاالدستی

ًَع
هخاعثیي

 -3ارائِ دٌّذُ
خذهت

 -1عٌَاى خذهت :آهَزش هستور جاهعِ پسضکی

داًص آهَختگاى گرٍُ پسضکی

تصذی گری
هلی
آهَزش
تقاضای گیرًذُ خذهت
سایر :آغاز خذهت از زهاى فراغت از تحصیل در رضتِ ّای گرٍُ پسضکی
عضَیت در ساهاًِ آهَزش هذاٍم جاهعِ پسضکی
هصَتِ هجلس ضَرای اسالهی قاًَى آهَزش هذاٍ م جاهعِ پسضکی  ،آییي ًاهِ اجرای ّیات دٍلت  ،هصَتات
ضَرای عالی آهَزش هذاٍم جاهعِ چسضکی

ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ) mashhad.ircme.ir
الکترًٍیکی
ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ)
الکترًٍیکی

ًام ساهاًِ ّای دیگر

فیلذّای هَردتثادل

استعالم الکترًٍیکی
ترخظ
online

 -7ارتثاط خذهت تا سایر ساهاًِ ّا (تاًکْای
اعالعاتی) در دستگاُ

درهرحلِ
ارائِ خذهت

در هرحلِ
درخَاست
خذهت

در هرحلِ اعالع
رساًی خذهت

mashhad.ircme.ir
ًام ساهاًِ هرتَط تِ خذهت در صَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى:
/http://www.ircme.irساهاًِ یکپارچِ آهَزش هذاٍم
جاهعِ پسضکی
رساًِ ارتثاعی خذهت
ًَع ارائِ
هراحل خذهت
ایٌترًتی (هاًٌذ ٍتگاُ دستگاُ) http://v-
الکترًٍیکی
education.mums.ac.ir/index.php/cehp/cme-main
پست الکترًٍیک

آهَزش الکترًٍیک داًطگاُ ّای تْراى
ٍ ضْیذ تْطتی ٍ داًطگاُ ّای کِ
آهَزش الکترًٍیک دارًذ
ارتثاط تا ساهاًِ آهَزش کارکٌاى در
داًطگاُ ّای هطْذ ٍ ...

اهتیاز کسة ضذُ – عٌَاى ترًاهِ – تاریخ کسة گَاّی -
کذهلی
کذ هلی – تاریخ اجرای ترًاهِ – عٌَاى ترًاهِ  -کذ ترًاهِ

دستِای
()Batch

ً -6حَُ دسترسی تِ خذهت

...
آدرس دقیق ٍ هستقین خذهت در ٍتگاُ در صَرت الکترًٍیکی تَدى ّوِ یا تخطی از آى

استعالم
غیر
الکترًٍیکی

 -9عٌاٍیي
فرایٌذّای خذهت

-8ارتثاط خذهت تا سایر
دستگاّْای دیگر

سازهاى ًظام پسضکی

ترخظ
online
دستِای
()Batch

ًام دستگاُ دیگر

ًام ساهاًِ ّای دستگاُ
دیگر

فیلذّای
هَردتثادل

هثلغ
(درصَرت
پرداخت
ّسیٌِ)

استعالم الکترًٍیکی

دستگاُ
هراجعِ کٌٌذُ

رٍیت گَاّی
اهتیاز  5سالِ

-1
-2

-3
....
ً -10وَدار ارتثاعی فرایٌذّای خذهت

ًام ٍ ًام خاًَادگی تکویل کٌٌذُ فرم:

تلفي:

اگر استعالم
غیرالکترًٍیکی است،
استعالم تَسظ:

پست الکترًٍیک:

ٍاحذ هرتَط:

لیست اطالعات مجًزَای حقیقی ،حقًقی ي ديلتی در يزارتخاوٍ /سازمان ......

ردیف

(ريز /ساعت)

مجًز

اوجمه َا

حقیقی

حقًقی

ديلتی
داوشگاٌ َا

اختصاصی

مشترک *

الکتريویکی

ادارٌ
صذير

بررسی ي صذير مجًز

3

لغً

4

،مراکس تحقیقاتی

اصالح

َای داوشگاٌ َا،اوجمه َا

تمذیذ

2

مراکس مجاز برگساری بروامٍ

آمًز
ش
مذايم

اجرای بروامٍ َای آمًزش
مذايم جامعٍ پسشکی بٍ

بخشىامٍ

1

1سال

کل

غیر الکتريویکی

مذت اعتبار

آییه وامٍ)

صذير

واظر

فرآیىذ مجًز

تًضیحات

(مصًبٍ ،بخشىامٍ،

(ریال)

فرآیىذ

مراجع

زمان تقریبی

فرآیىذ مجًز

عىًان مجًز

وًع مجًز

مستىذات قاوًوی

مذارک مًرد ویاز

َسیىٍ

متقاضی مجًز

فرم شمارٌ یک

