
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  فرآیند اجرایی صدور گواهینامه نهایی 
  مجري   نوع

  مشمولین آموزش مداوم  )kashan.ircme.ir(اشانکموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی آعضویت در سامانه مرکز - 1
  مشمولین آموزش مداوم  )91خارج از سامانه ماقبل سال (ثبت اطالعات گواهی هاي آموزش مداوم  - 2
  مشمولین آموزش مداوم  ارائه مدارك مورد نیاز به دفتر آموزش مداوم دانشگاه  -3
  رشناس آموزش مداوم کا  ده با برنامه نرم افزاري اداره کل شمطابقت گواهی هاي ارائه  - 4
بررسی دقیق گواهی نامه شرکت در برنامه هاي آموزش مداوم از نظر تداخل زمانی و  - 5

ز ااستعالم موارد مشاهده شده از اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی و حذف امتیاز یکی 
  برنامه هاي هم زمان 

  رشناس آموزش مداومکا

  رشناس آموزش مداومکا  درج مهر ابطال در پشت اصل گواهی مربوطه و محاسبه امتیازات با رعایت ضوابط  - 6
  رشناس آموزش مداومکا  نه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان اصدور و ثبت گواهی نهایی در سام - 7
  اس آموزش مداومرشنکا  ....ارسال گواهی نهایی به سامانه نظام پزشکی و معاونت درمان و  - 8
  مشمولین آموزش مداوم  دریافت اصل گواهی هاي ارائه شده ممهور به مهر ابطال از دفتر آموزش مداوم دانشگاه -9

  ))kashan.ircme.ir: سامانه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشان(( 

  مدارك مورد نیاز جهت صدور گواهی نهایی 
 :یژه مشمولینی که تاکنون گواهی نهایی ایشان صادر نگردیده استو-1                       

 عمومی و تخصص يگواهی فراغت از تحصیل در مقاطع دکتر 

  ت علمی باشدأدر صورتی که عضو هی(اصل و تصویر کارت نظام پزشکی و عضویت هیأت علمی.( 

  نه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشاناسامفرم مورد نظر از طریق (فرم درخواست صدور گواهی نامه نهایی 

kashan.ircme.ir  قابل دریافت می باشد.( 

  در قالب کاغذي قابل قبول می باشد 91صرفاً گواهی هاي ماقبل سال (اصل و کپی گواهی هاي آموزش مداوم(. 

 :هاي قبل گواهی نهایی از دانشگاه علوم پزشکی دریافت نموده اند هکه دورویژه مشمولینی -2

   سامانه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشانفرم مورد نظر از طریق (فرم درخواست صدور گواهی نامه نهایی 

kashan.ircme.ir  قابل دریافت می باشد( 

  اصل و کپی گواهی هاي آموزش مداوم 

  اصل و گواهی نهایی دوره هاي قبل 

 :هاي قبل گواهی نهایی از دانشگاه علوم  پزشکی غیر از کاشان دریافت نموده اند همشمولینی که دور هویژ- 3                           

 هاي قبل  هاصل و کپی گواهی نهایی دور 

  در مقاطع دکتري عمومی و تخصصی گواهی فراغت از تحصیل 

  سامانه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشانفرم مورد نظر از طریق (فرم درخواست صدور گواهی نامه نهایی 

kashan.ircme.ir  قابل دریافت می باشد.( 

  در قالب فیزیکی قابل قبول می باشد 91صرفاً گواهی هاي ماقبل ( اصل و  کپی گواهی هاي آموزش مداوم(. 

برنامه هاي  ثبت اطالعات گواهی ،  سامانه مرکز آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی کاشانرك عضویت در ال از ارائه مدقب: تذکر خیلی مهم
بدیهی است با توجه به ثبت و ارسال  .الزامی است  91سوابق خارج از سامانه ما قبل /کارنامه آموزش مداومدر قسمت  )91ماقبل (خارج از سامانه 

 .ثبت اطالعات امکان صدور گواهی نهایی وجود نخواهد داشتالکترونیکی گواهی نهایی، در صورت عدم تکمیل عضویت و 


