
شتی ردمانی سیرجان دانشکده علوم زپشکی و خدمات بهدا
مرکز مطالعات و توسعه آموزش زپشکی

راهنمای تصویری ثبت نام در سامانه مدیریت رویدادها و گواهینامه ها
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اساتیدسازیتوانمندوافزاییدانشفرآیندکنندههدایتپزشکی،آموزشتوسعهومطالعاتمرکزواحدهایازیکیعنوانبهاساتید،توانمندسازیواحد

ثبتازا،رویدادهاینمدیریتوباشدمیاساتیدنیازبهتوجهبامتفاوترویدادهایبرگزاریتوانمندسازی،جهتاقداماتترینمهمجملهاز.باشدمی

اهرپزشکی،آموزشتوسعهومطالعاتمرکزتوسطرویدادهامدیریتجهتایسامانهمنظور،همینبه.استاهمیتحائزها،گواهینامهصدورتانام

.استگردیدهتنظیمراهنمااینکاربران،توسطرویدادهامدیریتونامثبتسهولتجهت.استشدهاندازی



:طریق عمل کنید۲، می توانید از سامانه مدیریت رویدادها و گواهینامه هاجهت ورود به 

نام سامانه سایت، بر روی منوی تصویری مراجعه نمایید واز ( http://edc.sirums.ac.ir)به سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی ( 1
.را انتخاب نماییدسامانه مدیریت رویدادها و سپس واحد توانمندسازی اساتید ، واحدهاکلیک نمایید و یا از منوی 
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چنانچه از مرورگر گوشی استفاده . به سایت سامانه وارد شویدhttp://certificate.sirums.ac.ir/edcمستقیما از طریق آدرس ( ۲
.را جهت مشاهده قسمت ثبت نام و ورود فعال نماییدdesktop siteمی نمایید، گزینه 

جهت ایجاد حساب کاربری در سامانه،

.کلیک نماییدثبت نام روی قسمت 
اطالعیه ها از جمله رویدادهای جاری و اخبار مرتبط 

.با رویدادها در این قسمت نمایش داده می شوند
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http://certificate.sirums.ac.ir/edc


رویبرونماییدواردقسمتایندرراخوداطالعات.شودمیدادهنمایششما،اطالعاتثبتجهتایصفحهنام،ثبترویکلیکازپس
سمتقدرراشدهارسالکد.شودمیپیامکشماهمراهشمارهبهکدیکشماهویتاحرازجهتمرحلهایندر.نماییدکلیکتاییدکدارسال
.نماییدکلیکپایینقسمتدرنامثبترویبرکاربری،حسابایجادواطالعاتثبتجهتونماییدواردمربوطه
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.  با ورود به پنل کاربری، به این صفحه هدایت می شوید
.وددر سمت راست منو را مشاهده می نمایید که کاربرد هر قسمت آن در تصویر شرح داده شده است و در ادامه به تفصیل توضیح داده می ش

.شامل رویدادهایی که در بازه ثبت نام هستند

.شامل رویدادهایی که شما در آنها ثبت نام کرده اید

.شامل رویدادهایی که بازه ثبت نام آنها تمام شده است

.تقویمی که تاریخ برگزاری تمامی رویدادها در آن نمایش داده می شود

.اطالعات کاربری شما در این قسمت نمایش داده می شود و قابلیت ویرایش دارند

.جهت تغییر گذرواژه خود، از این قسمت استفاده نمایید
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جزئیات ،رویدادبا کلیک بر روی . ، رویدادهای در بازه ثبت نام، به این صورت نمایش داده می شودرویدادهای جاریبا کلیک بر روی قسمت 
.رویداد در صفحه ای جدید، نمایش داده می شود و از این مسیر می توانید در رویداد ثبت نام نمایید
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پوستر رویداد

زمان برگزاری

توضیحات

جزئیات رویداد از 
جمله تاریخ ثبت نام

ثبت نام

مشخصات مدرس

جزئیات رویداد از 
جمله مکان برگزاری 

یا لینک ورود 

عنوان رویداد
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.  د است، این پنجره نمایش داده می شود که شامل مشخصات رویداثبت نامبا کلیک بر روی 
.ثبت نام شما انجام می شودتایید نهایی و پس از پذیرفتن موارد ذکر شده 
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. در صورتی که ثبت نام شما با موفقیت انجام شود، این پنجره نمایش داده می شود
.، لحظاتی بعد، به صفحه بعدی هدایت می شویدتاییدبا کلیک بر روی 
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تمایلهکصورتیدر.باشدمیاستفادهقابلحضوریرویدادهایدرشرکتجهتکهشودمیدادهنمایش،رویداددرشرکتبلیطصفحه،ایندر
backرویبرداد،رویصفحهبهبازگشتجهتونماییداستفادهبلیطراستسمتهایگزینهازبگیرید،پرینتآنازیاکنیدذخیرهرابلیطدارید
.نماییدکلیک
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.استیافتهتغییر،ایدکردیدهنامثبتبهنامثبتکهکنیدمیمشاهدهرویداد،صفحهبهبازگشتبا
صفحهبهه،صفحباالیقسمتدرهاگواهینامهورویدادهامدیریتسامانهیاپزشکیآموزشتوسعهومطالعاتمرکزرویبرکلیکبا

.شویدمیهدایتسامانهاصلی
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برکلیکبادارید،قرارسامانهاصلیصفحهدرکهزمانی
.شویدمیواردخودکاربریپنلبهخانهروی

کاربریپنل

هب،رویداداطالعیهرویبرکلیکباهمچنین،
توانیدمیوشویدمیواردرویدادصفحه

ردکهصورتیدروکنیدمشاهدهراآنمشخصات
.دنمایینامثبترویداددرباشد،نامثبتبازه
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چهاراد،رویدهرروبرویکهشوندمیدادهنمایششمانامیثبترویدادهای،نامیثبترویدادهایگزارشرویبرکلیکباکاربری،پنلدر
فحهصهمان)شودمیدادهنمایشآندررویداداطالعاتکهشودمیبازایصفحه،رویدادمشاهدهرویبرکلیکبا.استمشاهدهقابلگزینه

.شودمیبازدهد،مینمایشرارویداددرشرکتبلیطکایصفحه،بلیطدانلودرویبرکلیکبا.(ایددادهانجامآندررانامثبتکهای
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ایپنجره،وبیناربهورودرویبرکلیکبا.شودمیلغوشمانامثبت،بلهگزینهانتخابباکهشودمیبازایپنجره،انصرافرویبرکلیکبا
عبوررمزویکاربرنام.شویدمیهدایترویدادبرگزاریآدرسبهمستقیمالینک،رویکلیکبا.باشدمیورودلینکشاملکهشودمیباز

.باشندمیاستفادهقابلباشد،شدهنامثبتافرادمختصفقطرویدادبهورودکهصورتیدرقسمت،ایندرشدهدادهنمایش
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.شوندمیدادهنمایشاند،شدهبرگزارواستیافتهپایانآنهانامثبتبازهکهرویدادهایی،رویدادهاآرشیورویبرکلیکبا
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.شودمیدادهنمایشرویدادهاتمامیبرگزاریتاریخ،رویدادهاتقویمرویبرکلیکبا
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نمایششماشدهصادرهایگواهی،"منهایگواهینامه"قسمتدر
امهگواهیندانلودصفحهوارددانلودعالمترویکلیکبا.شوندمیداده
ادهاستففایرفاکسمرورگرازترجیحاها،گواهیدانلودجهت.شویدمی

.نمایید



.دشومیدادهنمایشگواهیسازیآمادهپنجرهصفحه،اینبهورودبا
.یدباشصبوردانلودپنجرهشدنظاهرتاونماییدکلیکراOKلطفا



Saveگزینهانتخاببادانلود،پنجرهشدنظاهرازپس fileگواهی
باترجیحارامرحلهاینشودمییادآور.شدخواهددانلودشما

.دهیدانجامفایرفاکسمرورگرازاستفاده



.دهیدغییرتراخودگذرواژهتوانیدمیآنها،تاییدوجدیدوفعلیعبوررمزکردنواردوعبورکلمهتغییررویبرکلیکبا

20

:تنظیم کننده

مهدیه پروان
کارشناس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی


