راهنمای عضویت رد ساماهن آموزش مدا وم جامعه زپشکی
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اس آًجایی کِ کلیِ فزایٌذ ّای آهَسش هذاٍم تِ هٌظَر تسْیل در اهَر اجزایی ٍ اعالع رساًی اس عزیق
ساهاًِ یکپارچِ آهَسش هذاٍم اًجام خَاّذ پذیزفت ،السم است کلیِ هطوَلیي هحتزم اهَر هزتَعِ را اس
عزیق ایي ساهاًِ اًجام

دٌّذ(http://boushehr.ircme.ir).

 .1عضویت در سامانه
تزای ارتثاط تا ایي ساهاًِ اتتذا السم است ػضَ ساهاًِ آهَسش هذاٍم ضَیذ.
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در اٍلیي هزاجؼِ ،در غَرتی کِ تا کٌَى ػضَ ساهاًِ ًطذُ ایذ ٍ یا داًطگاّی ضوا را تِ ػضَیت ساهاًِ در
ًیاٍردُ است ،در قسوت سوت راست غفحِ (هاًٌذ تػَیز سیز) تز رٍی لیٌک ػضَیت در ساهاًِ کلیک کٌیذ.

در غفحِ جذیذ تؼذ اس پز کزدى فیلذ کذ هلی ٍ کذ اهٌیتی دکوِ ثثت ٍ اداهِ را کلیک ًواییذ.
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ٌّ گام ٍارد کزدى کذ هلی خَد دقت ًواییذ .سیزا تز اساس الگَریتن رهش ًگاری تزای تزرسی غحت دادُ
کٌتزل هی ضَد .کذ هلی ضوا تا تَجِ تِ هٌحػز تِ فزد تَدى آى اس ایي پس تِ ػٌَاى ًام کارتزی در کل
سیستن استفادُ هی ضَد.
 تا تَجِ تِ اهکاى ثثت ًام افزاد غیز ایزاًی در ساهاًِ ،در غَرت اًتخاب کزدى هلیت غیز ایزاًی السم
است فقظ کذ اهٌیتی را ٍارد ًواییذ.
در اداهِ ،فزم ػضَیت (هاًٌذ تػَیز سیز) تزای ضوا تاس هی ضَد کِ السم است اعالػات خَد را تِ غَرت
دقیق ٍ کاهل ٍارد ًواییذ.
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نکات قابل توجه :
 .1تا اًتخاب یکی اس داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی تِ ػٌَاى هزکش هیشتاى ،هذیزیت حساب کارتزی ضوا ٍ
اًجام یکسزی اس اهَر خاظ ،اس جولِ ٍیزایص پزٍفایل ضخػی ،غذٍر گَاّی ًْایی ٍ  ...تِ آى هزکش
هحَل هی گزدد.
ً .2ام ٍ ًام خاًَادگی را تِ فارسی تایپ کٌیذ.
 .3تا تَجِ تِ ارسال پیام کَتاُ ) ٍ (SMSایویل در هَاقغ ضزٍری ٍ تِ هٌظَر اعالع رساًی ،درج ضوارُ
ّوزاُ ٍ آدرس پست الکتزًیک تػَرت غحیح تسیار حائش اّویت هی تاضذ.
 .4در غَرتی کِ رهش ػثَر خَد را فزاهَش کزدُ ایذٌّ ،گام تاسیاتی ،رهش ػثَر ضوا تِ آدرس ایویلی کِ
ضوا ٍارد کزدُ ایذ ارسال هی ضَد.
 .5رضتِ تحػیلی خَد را تػَرت دقیق در هحلْای در ًظز گزفتِ ضذُ درج ًواییذ .تا تَجِ تِ رضتِ ٍ
هذارک تحػیلی درج ضذُ ،اعالع رساًی در خػَظ تزًاهِ ّای آهَسش هذاٍم کِ تزای ضوا دارای
اهتیاس است اًجام خَاّذ ضذ.
 .6در غَرتیکِ دارای گَاّی تکویل تخػع (فلَضیپ) هی تاضیذ درج آى در ساهاًِ هَرد ًیاس ًثَدُ ٍ
غزفا درج تخػع الشاهی هی تاضذ.
 .7درج ضوارُ ًظام پشضکی یا ًظام پزستاری الشاهی ًوی تاضذ ٍلی جْت تکویل تاًک اعالػاتی ٍ
تکارگیزی آتی تکویل آى تػَرت غحیح تَغیِ هی ضَد .در غَرت ًذاضتي ضوارُ ًظام گشیٌِ
"ًذارم" را اًتخاب ًوائیذ.
 .8در غَرت تغییز ّزیک اس گشیٌِ ّای فزم ثثت ًام ،هزاتة را تِ هٌظَر اغالح تِ داًطگاُ اًتخاتی
خَد اعالع دّیذ.
پس اس کاهل کزدى فزم ػضَیت دکوِ ثثت ًام را کلیک ًواییذ  .سیستن ًام کارتزی (کذ هلی ضوا) ٍ رهش
ػثَر را در اختیار ضوا قزار هی دّذ.
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 .2بازیابی رمس عبور
هطوَل هحتزم در غَرتی کِ رهش ػثَر خَد را فزاهَش کزدُ ایذ  ،هی تَاًیذ تزای اعالع اس رهش ػثَر خَد
فزایٌذ تاسیاتی رهش ػثَر را اًجام دّیذ.
تزای ایي هٌظَر ،اس قسوت سوت راست غفحِ (هاًٌذ تػَیز سیز) رٍی لیٌک تاسیاتی رهش ػثَر کلیک کٌیذ.

در غفحِ جذیذ تؼذ اس پز کزدى فیلذ ًام کارتزی (درج کذ هلی)ً ،حَُ تاسیاتی ٍ کذ اهٌیتی ،تز رٍی دکوِ
تاییذ ٍ اداهِ کلیک کٌیذ.

در غَرت اًتخاب تاسیاتی اس عزیق ایویل تؼذ اس کلیک تز رٍی تائیذ ٍ اداهِ غفحِ ای هطاتِ تػَیز سیز تزای
ضوا تاس هی ضَد.
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آدرس پست الکتزًٍیک را ٍارد ًواییذ ٍ تز رٍی دکوِ تزرسی اعالػات ٍ ارسال کلیک ًواییذ .در غَرتی کِ
آدرس ایویلی کِ ضوا ٍارد کزدُ ایذ تا آدرس ایویلی کِ در ساهاًِ ثثت کزدُ ایذ یکساى تاضذ ،رهش ػثَر تِ
آدرس ایویلتاى ارسال هی ضَد.

در غَرت اًتخاب تاسیاتی اس عزیق پیاهک تؼذ اس کلیک تز رٍی تائیذ ٍ اداهِ غفحِ ای هطاتِ تػَیز سیز تزای
ضوا تاس هی ضَد.

ضوارُ تلفي ّوزاُ را ٍارد ًواییذ ٍ تز رٍی دکوِ تزرسی اعالػات ٍ ارسال کلیک ًواییذ.
در غَرتی کِ ضوارُ تلفي ّوزاّی کِ ضوا ٍارد کزدُ ایذ تا ضوارُ تلفي ّوزاُ کِ در ساهاًِ ثثت کزدُ ایذ
یکساى تاضذ ٍ سزٍیس پیاهک هزکش هیشتاى ضوا فؼال تاضذ ٍ دارای ضارص کافی تاضذ ،رهش ػثَر تِ تلفي
ّوزاُ ضوا پیاهک هی ضَد.
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 .3نحوه ورود به سامانه
تِ آدرس ساهاًِ یکپارچِ آهَسش هذاٍم کطَر تِ آدرس (ٍ )www.ircme.irارد ضَیذ .تؼذ اس ٍارد کزدى
ًام کارتزی ٍ رهش ػثَر در قسوت ٍرٍد کارتزاى (هاًٌذ تػَیز سیز) ضوا تِ غَرت َّضوٌذ ٍارد پٌل هذیزیتی
خَد در هزکش هیشتاًتاى هی ضَیذ.
 تَجِ داضتِ تاضیذ کِ تزای ٍارد کزدى رهش ػثَر غفحِ کلیذ تایذ در حالت اًگلیسی ٍ کلیذ caps lock
خاهَش تاضذ.

قابل توجه مشمولین محترم  :ضوا تا ًام کارتزی ٍ رهش ػثَر خَد هی تَاًیذ در کلیِ هزاکش ٍارد ضَیذ ٍ در
تزًاهِ ّای آى هزکش ضزکت ًواییذ.
در غَرتی کِ ًیاس داریذ تا ًام کارتزی ٍ رهش ػثَر خَد ٍارد یکی دیگز اس هزاکش (داًطگاُ ّای ػلَم پشضکی،
اًجوي ّای ػلوی ،هزاکش تحقیقاتی ٍ )...ضَیذ ،تِ عزیق سیز ػول ًواییذ.
 .1اتتذا اس قسوت هٌَی اغلی (تػَیز سیز) تز رٍی لیٌک لیست هزاکش آهَسش هذاٍم کطَر کلیک ًواییذ.
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ٍ یا اس هٌَی تاالی غفحِ تز رٍی لیٌک لیست ٍ ضوارُ تواس هزاکش کلیلک ًواییذ.

کلیک
 .2در غفحِ تؼذ ،هزکش هَرد ًظز خَد را اس تیي لیست هزاکش اًتخاب ًواییذ ٍ تزرٍی آیکي
ًواییذ ٍ یا در غَرتی کِ هزکش اًتخاتی ضوا دارای آدرس هستقین هی تاضذ ،هی تَاًیذ تا ٍارد کزدى
آدرس هزکش در ًَار آدرس هزٍرگز خَد ٍارد ساهاًِ هزکش هَرد ًظز ضَیذ.

در صـورت راهنـمایی بیشتـر با شـماره هـای  )1341( 2498731-5شـرکـت
مهنـدسی فـرآینـد گستـر نیـوشا داخـلی  119واحـد پشتیبانـی سـامـانـه یکپارچه
آمـوزش مـداوم جامعه پسشـکی  ،تمـاس حاصـل فرمـایید.
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