بسمه تعالی
راهنمای استفاده از اپلیکیشن آموزش مجازی
اداره کل آموزش مداوم جامعه پزشکی

یکی از انواع برنامه های آموزش مداوم جامعه پزشکی  ،برنامه های مجازی میی باشیدد واوبینیپس پی
مطالعه برنامه ارائه شده الزم است ور آزمون پایانی شرکت تا پ

از

از موفقپت امتپاز مربوبه را اخذ نمایندد

به منظور افزایش امنپت و سهولت وسترسی به ووره های مجازی و آزمون آنها ،نرم افزار تحت موبایی بیرای
شرکت مشمولپس ور آزمو ن پایانی براحی شده استد ور ایس سامانه مشیمولپس الیهوه بیر شیرکت ور آزمیون
میتوانند محتوی برنامه ها و امتپاز آموزش مداوم خوو را مهحظه و پپگپری نمایندد
با راه اندازی ایس سامانه تنها راه شرکت ور آزمونهای پایانی ووره ها و کسی امتپیاز مربوبیه اسیت اوه از
اپیپکپشس آموزش مداوم جامعه پزشکی می باشدد وریافیت اییس اپیپکپشیس از بریی سیایت آمیوزش میداوم
جامعه پزشکی و نرم افزار بازار مپسر می باشدد
اپلیکیشن فقط بر روی گوشی های اندروید قابل نصب می باشد

گام اول  :فعال کردن اپلیکیشن
مشمول محترم بعد از نص

اپیپکپشس و اجرای آن بر روی گوشی تصویر زیر برای شما نمایش واوه می شوود

کد میی یا همان نارم کاربری ور سامانه آموزش مداوم را وارو نمایپد و ور مرحیه بعد با تایپد کرون شماره
موبای یک کد االتنار سنجی به شماره موبای ثنت شده ور سامانه برای شما ارسال می شوود

گام دوم  :چگونگی کار با اپلیکیشن
بعد از فعال کرون اپیپکپشس ،برنامه های غپرحضوری و برنامه های حضوری که بصورت مجازی اجرا میشوو
و برای شما امتپاز وارند قاب مشاهده هستندد

خانه  :ص حه اصیی اپیپکپشس
ووره های مس  :ودره های ثنت نام شده ور ایس قسمت قاب مشاهده هستند
جستجو  :جستجو ور لپست ووره ها
تماس  :ارتناط با بخش پشتپنانی
حساب کاربری  :مشاهده ابهالات شخصی

برنامه های غپر حضوری ور اپیپکپشس به وو نوع تقسپم می شوند :
 ووره  +آزمون  :تمام مراح ایس برنامه (ثنت نام و پرواخت هزینه ،مشاهده محتوا و شرکت ور آزمون) از
بری اپیپکپشس انجام می شوود
 آزمون  :بعد از ثنت نام ور برنامه ور سامانه مجازی و مشاهده محتوا ،جهت شرکت ور آزمون و کس
امتپاز برنامه باید از بری اپیپکپشس اقدام نمایپدد
ور صورتی که برنامه ای انتخاب کروید ،از ایس نوع "ووره+آزمون" باشد وو حالت رخ می وهد :

1د اگر االتنار مالی شما ور سامانه آموزش مداوم جهت ثنت نام ور برنامه مورو نظر کافی باشد ،با
انتخاب گزینه "پرواخت هزینه و ثنت نام" ثنت نام شما ور برنامه انجام می شوود
2د اگر االتنار مالی شما ور سامانه آموزش مداوم جهت ثنت نام ور برنامه مورو نظر کافی نناشد ،با
انتخاب گزینه "پرواخت هزینه و ثنت نام" به ص حه ورگاه بانک جهت پرواخت هزینه برنامه وص
میشویدد
ور نهایت بعد از ثنت نام ور برنامه مورو نظر میتوانپد با انتخاب گزینه "شروع ووره" نسنت به مشاهده
محتوا و سپ

شرکت ور آزمون اقدام نمایپدد

مرحله اول  :مشاهده محتوا

با انتخاب آیکس

ور تصویر باال می توانپد فهرست الناویس ووره را مشاهده نمایپدد

بعد از اتمام مشاهده محتوا با انتخاب گزینه "شروع آزمون" شما وارو بخش آزمون برنامه میشویدد
الزم به ذکر است که مدت زمان شما برای پاسخ واون به سواالت آزمون محدوو میباشدد

ور انتها بعد از اتمام آزمون ،نتپجه به شما االهم می شوود ور صورتی که ور آزمون برنامه قنول شوید امتپاز
برنامه بهفاصیه ور کارنامه آموزش مداوم شما ور سامانه  ircmeثنت می شوو و گواهی برنامه قاب رویت
می باشدد

ور صورتی که برای برنامه مجاز باشپد بپشتر از یک بار ور آزمون شرکت کنپد ،ور صورت الدم قنولی ور
مرحیه اول ایس امکان را وارید که مجدوا ور آزمون شرکت کنپدد

