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  : ده درــه شـتهی

   کیــزشــپعه ـجامداوم ــوزش مــه آمــانــامــی سـانـتیبـد پشــواح 

  اـــوشـر نیــــد گستـرآینــی فـدسـهنـت مــرکـش

  کی ــزشـعه پـداوم جامــوزش مـل آمـبا همکاری اداره ک

  



٢ 

 

و اطالع رساني از طريق هاي آموزش مداوم به منظور تسهيل در امور اجرايي  كه كليه فرايند يياز آنجا

از  امور مربوطه را ين محترممشمولكليه الزم است  ،پارچه آموزش مداوم انجام خواهد پذيرفتسامانه يك

  .انجام دهندطريق اين سامانه 

  عضويت در سامانه .1

سامانه آدرس به  ين منظوربد .آموزش مداوم شويد عضو سامانهاط با اين سامانه ابتدا الزم است براي ارتب

  .مراجعه كنيد (www.ircme.ir)آموزش مداوم 
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سامانه در  را به عضويت ، در صورتي كه تا كنون عضو سامانه نشده ايد و يا دانشگاهي شمادر اولين مراجعه

  .كليك كنيد در سامانهعضويت لينك روي بر ) مانند تصوير زير(، در قسمت سمت راست صفحه نياورده است

  

  .نماييدصفحه جديد بعد از پر كردن فيلد كد ملي و كد امنيتي دكمه ثبت و ادامه را كليك  در

  

 
زيرا بر اساس الگوريتم رمز نگاري براي بررسي صحت داده . هنگام وارد كردن كد ملي خود دقت نماييد �

پس به عنوان نام كاربري در كل اين از شما با توجه به منحصر به فرد بودن آن  كد ملي. كنترل مي شود

  .سيستم استفاده مي شود
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با توجه به امكان ثبت نام افراد غير ايراني در سامانه، در صورت انتخاب كردن مليت غير ايراني الزم  �

  .است فقط كد امنيتي را وارد نماييد

كه الزم است اطالعات خود را به صورت شود  براي شما باز مي )زيرمانند تصوير ( مه، فرم عضويتدر ادا

  .دقيق و كامل وارد نماييد

  

  :نكات قابل توجه 

با انتخاب يكي از دانشگاه هاي علوم پزشكي به عنوان مركز ميزبان، مديريت حساب كاربري شما و  .1

به آن مركز ... نهايي و صدور گواهي ويرايش پروفايل شخصي، از جمله  ،انجام يكسري از امور خاص

 .محول مي گردد
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 .نام و نام خانوادگي را به فارسي تايپ كنيد .2

درج شماره  و ايميل در مواقع ضروري و به منظور اطالع رساني، (SMS)با توجه به ارسال پيام كوتاه  .3

 .همراه و آدرس پست الكترنيك بصورت صحيح بسيار حائز اهميت مي باشد

خود را فراموش كرده ايد، هنگام بازيابي، رمز عبور شما به آدرس ايميلي كه در صورتي كه رمز عبور  .4

 .شما وارد كرده ايد ارسال مي شود

 ورشته با توجه به  .رشته تحصيلي خود را بصورت دقيق در محلهاي در نظر گرفته شده درج نماييد .5

براي شما داراي  ، اطالع رساني در خصوص برنامه هاي آموزش مداوم كهمدارك تحصيلي درج شده

 .امتياز است انجام خواهد شد

نبوده و  مي باشيد درج آن در سامانه مورد نياز )فلوشيپ(در صورتيكه داراي گواهي تكميل تخصص  .6

 .صرفا درج تخصص الزامي مي باشد

چنانچه در آن مقطع مدركي  مدارك تحصيلي، در كليه محل هاي در نظر گرفته شده براي رشته و .7

 .را از ليست مربوطه انتخاب نماييد "ندارم"گزينه د، ذ ننموده اياخ

نظام پرستاري الزامي نمي باشد ولي جهت تكميل بانك اطالعاتي و  درج شماره نظام پزشكي يا .8

در صورت نداشتن شماره نظام گزينه   .بكارگيري آتي تكميل آن بصورت صحيح توصيه مي شود

 .را انتخاب نمائيد "ندارم"

مراتب را به منظور اصالح به دانشگاه انتخابي  ،هريك از گزينه هاي فرم ثبت نامدر صورت تغيير  .9

  .خود اطالع دهيد

و رمز ) كد ملي شما(سيستم نام كاربري  .دكمه ثبت نام را كليك نماييد فرم عضويت  پس از كامل كردن

  .در اختيار شما قرار مي دهدرا عبور 
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  بازيابي رمز عبور .2

براي اطالع از رمز عبور خود ، مي توانيد ايد  صورتي كه رمز عبور خود را فراموش كردهمشمول محترم در 

  .را انجام دهيد عبورفرايند بازيابي رمز 

  .كليك كنيد بازيابي رمز عبورلينك روي ) مانند تصوير زير(سمت راست صفحه براي اين منظور، از قسمت 

  

كليك  دكمه بازيابيبر روي كد امنيتي  و )كد مليدرج ( كاربرينام صفحه جديد بعد از پر كردن فيلد در 

  .كنيد

  

شما مي توانيد با مراجعه به پست  .پيغام تاييد فرايند بازيابي رمز عبور براي شما نمايش داده مي شود

  .الكترونيك خود رمز عبور خود را دريافت نماييد
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  نحوه ورود به سامانه .3

بعد از وارد كردن  .وارد شويد ) www.ircme.ir( كشور به آدرس  آموزش مداوميكپارچه به آدرس سامانه    

به صورت هوشمند وارد پنل مديريتي شما ) مانند تصوير زير(نام كاربري و رمز عبور در قسمت ورود كاربران 

  .خود در مركز ميزبانتان مي شويد

   caps lockو كليد  در حالت انگليسي توجه داشته باشيد كه براي وارد كردن رمز عبور صفحه كليد بايد �

  .خاموش باشد

  

مي توانيد در كليه مراكز وارد شويد و در خود شما با نام كاربري و رمز عبور  :قابل توجه مشمولين محترم 

  .برنامه هاي آن مركز شركت نماييد

دانشگاه هاي علوم پزشكي، (در صورتي كه نياز داريد با نام كاربري و رمز عبور خود وارد يكي ديگر از مراكز 

  .شويد، به طريق زير عمل نماييد...) انجمن هاي علمي، مراكز تحقيقاتي و

 .كليك نماييد مراكز آموزش مداوم كشورليست بر روي لينك ) تصوير زير(ابتدا از قسمت منوي اصلي   .1
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  .و يا از منوي باالي صفحه بر روي لينك مراكز آموزش مداوم كليلك نماييد

  

 
 

كليك  ، مركز مورد نظر خود را از بين ليست مراكز انتخاب نماييد و برروي آيكندر صفحه بعد .2

داراي آدرس مستقيم مي باشد، مي توانيد با وارد كردن  شمانماييد و يا در صورتي كه مركز انتخابي 

  .شويد مورد نظر آدرس مركز در نوار آدرس مرورگر خود وارد سامانه مركز

  

  
  

  

 

شـركـت ) 0341( 2478931-5در صـورت راهنـمايي بيشتـر با شـماره هـاي 
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  .تمـاس حاصـل فرمـاييد ،پزشـكي جامعه آمـوزش مـداوم 


