
 

 

 ثبت نام دربرنامه های  باز آموزی راهنما و مزایای 

 انجمن علمی پرستاران قلب ایران

 

تمامی برنامه ها با مجوز دفتر آموزش مداوم وزارت بهداشت برگزار شده و دارای امتیاز باز  -1

. ) طبق مصوبه مجلس شورای اسالمی کلیه پزشکان و پرستاران باید در آموزی می باشند

 داشته باشند.( سامانه آموزش مداومامتیاز باز آموزی در  125سال  5امتیاز و هر  25هر سال 

 برای دریافت گواهی و تخصیص امتیاز حضور منظم در کالسها الزامی است.  -2

) مداوم جامعه پزشکی وزارت بهداشت شرکت کنندگان باید عضو سامانه یکپارچه آموزش -3

www.ircme.ir) .در  صورت عدم عضویت  راهنمائی های الزم ارائه خواهد شد.  باشند 

در صورتی که عضو سامانه هستیدولی رمز عبور را فراموش کردید. انجمن رفع مشکل  -4

 خواهد نمود.

ید  یا خیر قبل از ثبت به منظور اطالع از تغییرات احتمالی و اینکه گروه هدف برنامه  هست -5

 با دفتر انجمن تماس بگیریدحتما  نام 

اعضای انجمن که عضویت آنها در سال جدید تمدید شده باشد برای شرکت در برنامه ها از  -6

 هزار تومان تخفیف ساالنه برخوردار می شوند 200

ید و مورد تائاساتید منتخب انجمن از با تجربه ترین و محبوبترین  اساتیدی هستند که بارها  -7

 استقبال  شرکت کنندگان  قرار گرفته اند

انجمن علمی پرستاران قلب ایران یک تشکل علمی پژوهشی است ولذا تالش انجمن  -8

 برای ارائه باکیفیت برنامه هاست 

انجمن  همزمان با برگزاری برنامه های حضوری  با راه اندازی  کانال تلگرامی برای شرکت  -9

آموزش مجازی همزمان را نیز تقدیم می کند. تا ضمن تعامل و تبادل برنامه ،  آن کنندگان 

نظر شرکت کنندگان در آن برنامه  کلیه محصوالت علمی ) فیلم و اسالید و محتوای آموزشی 

 دیگر( مربوط به کالس را از طریق این گروه تلگرامی ارائه نماید. 

چالش بر انگیز را  مطرح و  این گروه تلگرامی فرصت بسیار خوبی است تا سواالت سخت و -10

توسط  بهترین و مجرب ترین اساتید مربوطه و حتی از همکاران با تجربه بالین  پاسخ داده 

 شود .

این گروه تمام اطالعات ) نقشه محل کالسها و آدرس و رفع اشکالها ی مربوط به عضویت  -11

 می گذارد. در سامانه آموزش مداوم ( را برای گروه به اشتراک
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