 برای ورود به سیستم و ثبت نام ،ابتدا روی گزینه «ثبت نام» کلیک کنید.

 در صفحه ثبت نام اطالعات شخصی خود را با دقت وارد نمایید.
توجه داشته باشید که پس از تکمیل فرآیند ثبت نام ،کد ملی ثبت شده توسط شما در سیستم ،نام کاربری و کلمه عبور شما در سیستم
خواهد بود ،لذا نهایت دقت را در ارائه اطالعات مبذول فرمایید.
 پس از ورود اطالعات شخصی ،ابتدا باید وضعیت استخدامی خود (شاغل در سازمان پزشکی قانونی یا خارج از سازمان) مشخص کنید.
کاربرانی که وضعیت خود را شاغل در سازمان انتخاب میکنند ،کد پرسنلی و کد ملی ایشان اعتبار سنجی شده و در صورت صحت اطالعات وارد
شده امکان ادامه فرآیند ثبت نام برای ایشان فراهم میگردد.

 توجه داشته باشید که دورههای موجود در سیستم براساس رشته تحصیلی و رشته شغلی و همچنین متناسب با وضعیت استخدامی شما
در حساب کاربریتان و در قسمت ثبت نام دوره جدید ارائه خواهند شد.

 پس از ثبت نام و مشاهده پیغام تکمیل فرآیند ثبت نام ،شما میتوانید از بخش ورود به سیستم با درج کد ملی خود در قسمت نام کاربری و
کلمه عبور وارد سیستم شده و پس از آن در صورت تمایل نسبت به تغییر کلمه عبور خود از قسمت تغییر کلمه عبور اقدام فرمایید.

 اولین بار که وارد سیستم میگردید ،سیستم به صورت خودکار شما را به صفحه ثبت نام دوره جدید هدایت خواهد کرد .در این صفحه دورههای
قابل ارائه بر حسب رشته تحصیلی و رشته شغلی و همچنین متناسب با وضعیت استخدامیتان در دسترس میباشد .شما میتوانید با کلیک
بر دکمه اضافه به سبد ثبت نام نسبت به اخذ اولیه هر یک از دورهها اقدام فرمایید.

 پس از انتخاب دورههای مورد نظر با کلیک بر دکمه تکمیل فرآیند ثبتنام نسبت به ثبت نهایی آن اقدام فرمایید.

 در صفحه تکمیل فرآیند ثبت نام  ،فهرستی قابل حذف از دورههای انتخاب شده را مشاهده میکنید .با کلیک بر گزینه ثبت نام نهایی
میتوانید فرآیند ثبت نام در دورههای انتخابی را تکمیل نمایید .توجه داشته باشید در صورتی که ثبت نام در دورههای انتخابی شامل هزینه باشد
سیستم به صورت خودکار شما را به صفحه پرداخت آنالین هدایت خواهد کرد و ثبت نام نهایی در دورههای انتخاب شده منوط به نتیجه عملیات
پرداخت خواهد بود.

 پس از انجام عملیات ثبت نام شما میتوانید دورههای اخذ شده را در صفحه دورههای من مشاهده و نسبت به مطالعه آنها اقدام نمایید.

