
  

 

 اعتبار کارت عضویت حداقل شش ماه 

در صوتی که کارت شما کمتر از شش ماه اعتبار دارد یاا             

فاقد تاریخ اعتبار مای ااشاد اارام تمدیاد ز  از  ریا                 

پروفایل شخصی خاود قاتمک کاارت موشامودهیوامی            

 امضاء دیجیتال( اقدام فرمایید.

desktop.irimc.org 
     

 پس از انجام مراحل فوق ،  ایمیلی  اه زدرس    

goodstanding@irimc.org 

 

 افرستید اا ا لالعات مودرج اه صورت ذیل:

حتما شامل نام و نام       :  Subjectعووا  ایمیل یا      1-4 

 خانوادگی و شماره نظام 

نام کشور مقصد و نهاد       :    bodyاادم ایمیل یا       2-4

 دریافک کووده یوامی

تصویر صحفه اول     :  Attachmentپیوسک یا        3-4

 پاسپورت و کارت نظام پزشکی

 استندینگ چیست ؟گود  

یوامی یود استودیوگ در واقع نامه حتن انجام کار افراد اسک .             

مدف از صدور این یوامی این اسک که شااللین رشاته پزشاکی            

دوره خدمک در کاشور خاود، میاو یوناه             ول  در  کوود  اثبات  

از ا العات موادرج در ایان یوامای                    سوءپیشیوه ام نداشته اند.    

  می توا  اه رشته و مقطع تحصیل افراد نیز پی ارد.
 

 مدارک الزم جهت دریافت گواهی گوداستندینگ:

     
 

 پرداخت حق عضویت )تسویه مبلغ حق عضویت(

 از  ری  زدرس زیر می توانید ح  عضویک خود را تتویه نماید

desktop.irimc.org 
     

 

 پرداخت هزینه گوداستندینگ 

 جهت دریافت لینک پرداخت با شماره 

21183148120 

21183148110 

21183148020 

21183142 

 تماس بگیرید. 

نحوه درخواست و شرایط 

 اخذ گواهی سوء پیشینه التین

Goodstanding 

  1321021011تاریخ تدوین:         

 1321011011تاریخ بازنگری:     

desktop.irimc.org
https://irimc.org/news/id/43582#:~:text=%C2%A0goodstanding%40irimc.orgC:/Users/EDU/Documents/Custom Office Templates
desktop.irimc.org


 

خیااا  کاریر شمالی، ااالتر از جاالل زل احاماد،               تهرا ،

، کادپتاتای    111خیااا  فرشی مقدم هشانزدمم(، شماره        

1431339143  

  21183148تلفن سازمان:    

 

در صورت داشتن مر یونه سوال ااه شامااره واتتاا                      

روز مام شوبه تا چهارشوبه ساعک          09122996072

پیغام ارسال نماید. تا در اسرع وقک پاسخگاوم            14الی    3

 سواالت شما عزیزا  ااشیم.  

              tehranmc.org     

           1Tehranmc      

     @TehranMedicalCouncil   

       info@irimc.org    

 

 مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی

  

 

 

درنهایت از طریق ایمیل به شما اطالع داده                 

بازه زمانی برای      شود که گواهی شما آماده است.       می

خواهد روز کاری      12صدور گواهی گوداستندینگ     

بود. لطفا درخواست خود را مدیریت زمانی بفرمایید         

 تا به مشکالت زمانی بر نخورید.

 

 

 

ایمیل خود را بررسی نمایید و پس از دریافت ایمیل 

از طرف سازمان جهت دریافت نامه گوداستندینگ 

 به سازمان مراجعه نمایید.

 

 

در صورت ناقص اود  ایمیل، ایمیل شما اصورت           

 خودکار حذف خوامد شد.

چوانچه متقاضی ارسال یوامی خود از  ری  ایمیل         

سازما  نظام پزشکی اه اریا  یا سازما  مراو ه در کشور           

مقصد ااشید درخواسک خود را عووا  و زدرس ایمیل               

سازما  یا اریا  مقصد را وارد نماید.هیوامی یود استودیوگ  

 اه میو عووا  اه ایمیل شخصی ارسال نمی شود.(

پس از ارسال ایمیل اا یک ایمیل خودکار مبوی ار            

ایوکه ایمیل شما توسط واحد یوداستودیوگ دریافک شد،          

 ارام شما ارسال می یردد.

چوا  چه مر کدام از مراحل فوق ناقص ااشد صدور          

 یوامی یوداستودیوگ انجام نمی یردد.

ام شما    صدور یوامی یوداستودیوگ، سواا  حرفه      

توسط معاونک محترم انتظامی اررسی  و در صورت تأیید            

 ز  معاونک، امکا  صدور یوامی خوامد اود. 

در صورت حضور شما در شهرستا  ااید نامه                

یوداستودیوگ را از نظام پزشکی شهرستا  خود پیگیرم           

 نمایید.

 نکات قابل توجه

84130
http://wa.me/989122996072C:/Users/EDU/Documents/Custom%20Office%20Templates
http://www.tehranmc.org/
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