
تعالی بسمه

درمان پزشكيمعاونت علوم پزشكيلرستاندانشگاه آموزش و درمان و بهداشت سامانهوزارت در نام ثبت

، گويي آمد خوش و سالم ضمن ارجمند همكار

ازاستخواهشمند راسامانهبهورودقصدباراولينبرایصورتيکهدراينسامانهبهورودقبل

سامانه به ورود و نام ثبت مطالعهراهنماي دقت به را ذكردستورالعمل نكات سامانه"قسمتدرداريدوبه به شده"ورود ودروارد

فرمائيدالكترونيكي توجه نام"قسمت.شده نما"ثبت اقدام عضويت برای و .ييدبرويد

كشور پزشكي موسسات پروانه ازصدور است عبارت سامانه ورود:آدرس ،قسمتبهبا نام نامثبت ثبت پيش پنجره

http://parvaneh.behdasht.gov.irشد خواھد ،.مشاھده ملی کد کردن وارد از نامپس

از• فقط ها پروانه صدور از سامانه به ورود دکمهبراي انتخاب و خانوادگی نام اط-عات،"ادامه"و

گر GOOgleمرور chromeنتيجهويا و بررسی احوال ثبت سامانه در شده بهوارد

Mozilla Firefoxنمائيد شدشما.استفاده خواھد داده .نمايش

وارد• آدرس نوار قسمت در را سايت سامانهدرآدرس سوی از شده وارد اط-عات صحت تائيد صورت

جستجوی نوار در آن نوشتن از شدجداGoogleو خواھيد وارد بعد صفحه به ، احوال صفحه.ثبت اين در

فرماييد پست.خوداری آدرس ، ھمراه تلفن شماره قبيل از تکميلی اط-عات

مديريت و ھا پروانه صدور سامانه به ورود از شماپس از عبور کلمه و شدالکترونيک خواھد .پرسيده

، خانه ھای گزينه ، موسسات وخدماتاط-عات ھا ،سرويس

منابع و ھا نامه آيين ، ھا اط-عيه و به،اخبار ورود

و ھاسامانه پروانه باشداستع-م می رويت .قابل



نکات به توجه مرحله اين بوددر خواھد راھگشا سازی:زير فعال شدهکد ارسال شما برای پنجرهکه در احتماليرا اشكاالت برخي رفع

پست-٣ آدرس درج نماييدالکترونيکھنگام دقت نماييدخود درج کاربری حساب سازی صورتيکه.فعال فعالدر کد حاوی پيام ھنوز کافی زمان گذشت رغم به اگر

آ درجکه اشتباه بدون را اينصورتن غير در مجددانمائيد ايد شده خارج سيستم قسمتاز سامانه"از به ايد"ورود ننموده دريافت را :سازی

به کدقادر سامانهدريافت که سازی آدرسفعال وبه شده کاربریوارد شناسه از استفاده ملی(با کلمه)کد کاربری"درصفخهو حساب سازی ب-فاصلهکه"فعال

خواھد ارسال شما توسط شده اع-م الکترونيکی ،پست کاربریواردعبور حساب سازی فعال وپنجره ديدشده خواھيد سامانه به ورود از بندبعد اقدامسوممطابق

باشيد نمی نماييد.کرد وارد را سازی فعال در.کد که خود الکترونيک پست آدرس صحت از اگر و کنيد

کاربر شمانام ملیی بودکد خواھد ،ھمچنين.شما سازی فعال از خواھيدواردپس خود شخصی واردثبتروندطیکارتابل بندنام از نداريد اطمينان ايد نموده

بسپاريد بخاطر را خود عبور بهورودبرایزيراکلمه نسبت بايست می و شخصیشد اط-عات کنيديکخودتکميل .پيروی

داشت خواھيد نياز آن به سامانه تحصي-ت.به قبيل آموزشیاز ھای دوره ، شخصی مدارک عبوراگر، ايدکلمه نموده فراموش را :خود

کليد انتخاب نامت"با ثبت ادامه و صفحه"ائيد .وبعدبه . ورود. با بود خواھيد قادر آن از پس و نمائيد سامانهاقدام به ورود بخش در که عبور رمز بازيابی بخش از

آدرس به سازی فعال کد ھمزمان و شد خواھيد ارسالھدايت و ثبت به نسبت ھا خواست در قسمت کنيدخواستدربه استفاده دارد .قرار

گرديد خواھد ارسال شما الکترونيک به.پست نماييدبسته اقدام ما.خود اما داريد ياد به را خود عبور کلمه رااگر آن تغييريليد

بر شما الکترونيک پست آدرس که ای دھنده :دھيدسرويس

د قرار آن ممکن.اردروی سازی فعال کد باBیدريافت نوار چپ سمت اليه منتھی در سامانه به ورود از پس

شوداست انجام تاخير مقداری نمايه.با رمزکاربر"صفحه و انتخاب"مشخصات طريقرا از

عبور" رمز نمائيد"تغيير .اقدام

کارشناسان تنظيم و منصوریتھيه اکبر آقای و بيگدلی مرضيه خانم سرکار ھا پروانه صدور


