برای شرررردر

برنامه های آموزش هنگام از واج ،الزم اسرررر اب دا

 www.ecpd.vums.ac.irثبر نام دنید .با ثبر نام
شما

اخ یا تان قرا خواهد گرفر و

سرررامانه آموزش مداوم این رن د به آ

سررایر ،دا نامه ائمد از تمامد برنامه های مطالعه شررد

صو تد ده برنامه ای ا نیمه تمام ها در با شید مد توانید با مراجعه به

دا نامه ،ا امه برنامه ا از همان محلد ده نیمه تمام ماند بو مطالعه فرمائید .امکانات یگر سررایر مانند شررردر
نظرسنجد و یافر گواهد تنها برای ثبر نام شدگان مقدو اسر.

اب دا وا سامانه آموزش مداوم این رن د شوید.

سررپس به قسررمر ثبر نام سررایر مراجعه در و به اب د با تکمیا تمام فیلدهای خواسرر د ،شرراما ا
شخصد و تحصی تد ،سایر ثبر نام دنید.

ات

براي ثبت نام بايد به موارد زير دقت كنيد:
 نام و نام خانوا گد خو ا به فا سد بنویسید.
 دد ملد خو تان ا با قر و صحیح ج دنید .دد ملد بداقا باید  10قمد بدون خط تیر یا فاصله باشد.


صو تد ده آ

پسر الک رونیکد (

) خو ا اش با وا دنید ،دد بازیابد پسو برای ان ا سال

نمد شو .


قسمر نام انشگا  ،سایر ا ان خاب دنید.

برای ان خاب برنامه های آموزش هنگام از واج اب دا
دمه و و ا دلیک دنید.

صررهحه نخسررر سررایر دد ملد و پسررو خو ا ج در و

سپس گرو برنامه آموزش هنگام از واج ا از فهرسر برنامه های ان خاب دنید.

از فهرسر برنامه های آموزش هنگام از واج موجو  ،برنامه مو نظر ا ان خاب دنید.

سپس بعد از مطالعه ا

ات برنامه وی دمه شروع برنامه دلیک دنید.

مح وای هر برنامه ا مشرراهد در و مرابا ا ا امه هید و نهایر
نهاید گواهد برنامه

آزمون شررردر دنید .با موفقیر

آزمون

دا نامه مطالعاتد شما قرا مد گیر و مد توانید آن ا انلو دنید.

جهر یافر گواهد برنامه های هنگام از واج بعد از موفقیر

آزمون هر یک از برنامه ها ،به دا نامه مطالعاتد خو

مراجعه دنید و وی آیکن گواهد بق تصویر زیر دلیک دنید و گواهد برنامه ا یافر دنید.

نها یر اگر

هر یک از مرابا فوق با مشرررکا مواجه شررردید مد توانید با مراجعه به صرررهحه تما

()https://ecpd.vums.ac.ir/ContactUs.aspx
پزشکد مجازی با پش یبان سامانه

تما

با ما

سامانه آموزش مداوم برفه ای الک رونیکد ان شگا لوم

باشید تا شما ا اهنماید دنند.

