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 ثبت برنامه حضوری مجازیی راهنما

 (IRCME.IRسامانه یکپارچه آموزش مداوم ) در
 

هکا و   سکو و زکزوت مکن یم ز کوز     از یک   19-نظر به اهمیت پرهیز از برگزاری اجتماعات در بحران کووید    

 شموزیم جا عه پزشکی از سوی دیگر و با عنایت به  صکوبات و وکوابم  وجکودد ادارل کک      ا تیاز  ورد نیاز 

هکای ضوکوری   عنکوان جکایگزیم برنا که   ز وز   داوت اقدات به برگزاری کنفکران  و سکمزوزیوت  زکازی بکه    

 است. کردل

از همکان قسکمت ببکت     موانند از طریق سا انه یکزارچه نسبت بکه ببکت ایکم نکون برنا که      زذا  راکز ز وز   داوت  ی

 کنید. در ادا ه  راض  ببت برنا ه را  شاهدل  ی. اقدات نمایند های ضووری برنا ه
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 مرحله اول

 مشخصات کلی و اختصاصی برنامه
 

 
 

 باشد : ذی   ی شرحرعایت شود به  الزت استهای ضووری مفاوت دارد و   واردی که در ایم فرت با برنا ه

  : نحول اجرا 

 برنا ه های ضووری  کا ال ضووری :  .1

 شود. ورت وبینار برگزار  یاجرای  زازی : برنا ه هایی که به ص .2

  باشد. قاب  پذیر   یکنفران  علمی ی  روزل یا سمزوزیم ها  نون برنا ه ایمنون : برای 

 بکه   بکا موجکه  نفکر   150موانکد   ها  حدود و ضداکثر  ی کنندگان : ظرفیت ایم نون برنا ه معداد شرکت

 باشد.ا کانات  رکز  زری 
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 مرحله دوم

 سخنرانان و ارائه دهندگان برنامه

 
 

 .باشد همانند برنا ه ضووری  یببت سخنرانان 

 

 مرحله سوم

 روزها و ساعات برگزاری برنامه

 

 
 

 باید رعایت شود : برای ایم نون برنا ه هابرنا ه  ی واردی که در ببت ماریخ برگزار

  : باشد ساعت  ی 3ضداکثر ساعت  فید ساعت  فید برنا ه. 

  : شوند. ایم برنا ه ها فقم برای ی  روز ارائه  یمعداد روزهای برنا ه 
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 چهارممرحله 

 گروه هدف و امتیازات و هزینه برنامه

 

 
 

 هکای  ربوطکه   و  طکابق دسکتورازعم    هماننکد برنا که ضوکوری    ها ببت گرول هدفد ا تیاز و هزینه ایم برنا ه

 باشد.  ی
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 پنجممرحله 

 پیوست های ضروری و اختیاری برنامه

 

 
 

از ایم نون برنا ه را کسب کندد الزت است در زز ون نهایی از طریق اپلیکیشم برای اینکه  شمول بتواند ا تی

جهت بارگذاری بان   انبا همکاری سخنران  رکز اد یمزذا  اقدات نماید.  https://cmequiz.ir/appبه زدرس 

 د.اقدات نمای  loginhttps://cmequiz.ir/به زدرس  mequizcسوال برنا ه باید از طریق پن  

 قاب  دریافت  ی باشد.از طریق پن  فوق راهنمای نحول بارگذاری سواالت 

د برنا ه را به های ضووری موانید همانند برنا ه بان  سوال  یو بارگذاری  برنا هببت اطالعات بعد از اممات 

 ارسال نمایید.به  نظور مایید  زوز ادارل ک  ز وز   داوت 

 

 

 

https://cmequiz.ir/app
https://cmequiz.ir/login
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 نکات قابل توجه :

فقم از طریق کاربری  شمول ا کان پذیر است.  دیر  رکز و دبیرعلمی ببت نات در ایم برنا ه ها  .1

 باشند. نمیببت نات  شمول در برنا ه   زاز به

 شود. پرداخت هزینه برنا ه فقم به صورت زنالیم و از طریق اعتبار  ازی انزات  ی .2

 کند.  مواند در برنا ه ببت نات  ی برنا ه  شمول ما قب  از شرون .3

. باشد  ی زاز به شرکت در زز ون را ار ب 3ساعت بعد از پایان برنا ه و ضداکثر  48 شمول ما  .4

شود که جهت کسب ا تیاز برنا ه باید در  به  شمول مذکر دادل برنا هشود در انتهای  )پیشنهاد  ی

 د(ایی از طریق اپلیکیشم اقدات نمایزز ون نه

است به  نظور  الزتشود وزی  نتیزه زز ون به صورت امو امی  به سا انه ز وز   داوت ارسال  ی .5

. )در صورت  ردودی در زز ون ا کان مایید نماید را مایید رامب  دیر  رکز مخصیص ا تیاز  شمولد 

 ا تیاز وجود ندارد(

 انه ز وز   داوت در کردن برنا ه بر روی سا  مواند بعد از صدور  زوز و هنگات فعال  دیر  رکز  ی .6

به  شمول ارائه  را برنا هذی ( هرگونه موویحات الزت در  ورد پلتفرت اجرای )مصویرصفحه  ربوطه 

ها ببت نات از طریق پان   شمول به صورت پیش  نون برنا هومنا  طابق دستور ازعم  ایم  د.نمای

. همچنیم  طابق و ببت نات از طریق پان  دبیر علمی  سدود و غیرقاب  مغییر  ی باشد "باز"فرض 

 باشد. شدل کسر هزینه برنا ه ها صرفا از طریق اعتبار  ازی و غیر ضووری  یسر  ی دستورازعم  ارائه

 

 




