
راهنمای ثبت نامه در سامانه انتخابات الکترونیک کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت و 

نه مذکورادر سام انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران عضو شدن در صفحه  

 

 اساتید فرهیخته ، همکاران گرانقدر اعضای محترم پیوسته انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران 

 احترامبا سالم و عرض 

از آنجا که بر اساس تصمیم وزارت بهداشت ، انتخابات هیات مدیره و احراز مقام بازرس انجمن های علمی 

گروه پزشکی صرفا بصورت الکترونیک انجام خواهد شد و با توجه به اینکه این انتخابات از طریق سامانه 

، لذا کلیه اساتید فرهیخته و همکاران  انتخابات الکترونیک انجمن های علمی وزارت بهداشت انجام می پذیرد

ارجمند که عضو پیوسته انجمن بوده و مایل به شرکت در پنجمین دوره انتخابات اعضای هیات مدیره و بازرس 

انجمن می باشند می بایست در سامانه انتخابات الکترونیک وزارت بهداشت عضو بوده و انجمن اینترونشنال 

 آن هستند ، اضافه نموده باشند . عضو  سامانه مذکور انجمن هایی که در کاردیولوژی ایران را به لیست 

از این رو راهنمای زیر جهت عضویت در سامانه مذکور و همچنین اضافه نمودن انجمن اینترونشنال 

 کاردیولوژی ایران به لیست انجمن ها آماده گردیده که تقدیم می گردد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 رونیک کمیسیون انجمن های علمی وزارت بهداشت مراحل عضویت در سامانه انتخابات الکت 

 

 

   net.ir-www.imaمراجعه به وبسایت مذکور به نشانی  .1
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 (2) تصویر   راجعه و ورود به قسمت " ثبت نام عضو جدید در سامانه"م .2

 

 

 

 

 (3) تصویر   " بررسی کد ملی " ارد کردن کد ملی و کد امنیتی و کلیک کردن بر روی قسمتو .3

 

 

 

 



  (4کمیل فرم مربوطه بصورت صحیح و کامل ) تصویر ت .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مکاران گرانقدر خواهشمند است در هنگام تکمیل فرم بویژه به نکات زیر توجه کامل فرمائیده

i. یدحتما " فلوشیپ" را انتخاب نمای مقطع تحصیلی اخذ شده همکاران گرامی در مورد آخرین 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii. شته تحصیلی اخذ شده همکاران گرامی حتما " اینترونشنال کاردیولوژی " را در مورد آخرین ر

عمل می نماید و  auto searchقرار دهند ، همکاران گرامی دقت نمایید که این قسمت بصورت 

یعنی ای در باکس مربوطه بصورت خودکار نام با تایپ دو حرف اول اینترونشنال کاردیولوژی 

درآمده که همکاران بر روی اینترونشنال کاردیولوژی کلیک کرده که رشته های مرتبط به نمایش 

 نام رشته بصورت صحیح در باکس مربوطه نوشته خواهد شد.

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

iii.  کلمه عبور–  (همکاران گرانقدر توجه داشته باشید که کلمه عبورPassword یک کلمه دلخواه )

تکرار کلمه  ست در باکس مربوطه تایپ و در باکسخودتان می باشد که انتخاب نموده  می بای

عبور مجددا تایپ نمایید ، دقت نمایید که همچنانکه در باکس آبی رنگ زیرین توضیح داده شده 

اعداد  ( می بایست ترکیبی از حروف بزرگ و کوچک انگلیسی و Passwordاست کلمه عبور ) 

 کاراکتر تشکیل شده باشد. 8بوده و حداقل از 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 (سامانه در نام ثبت)  اطالعات ثبت دکمه روی بر کلیک انتها دردر انتها کلیک بر روی  .5

 

 

 

 

 

 

 



ر این حالت مرحله اول ثبت نام شما در سامانه انجام شده است ، اما هنوز در لیست انجمن های د .6

پیشنهادی برای عضویت انجمنی را انتخاب نکرده اید ، لذا در لیست هیچ انجمنی عضو نوده و طبعا 

بعد را امکان شرکت در انتخابات و رای دادن برای شما فراهم نیست ، از این رو می بایست مراحل 

هم به انجام رسانده تا در صفحه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ) و سایر انجمن هایی که برای 

بوده و تمایل به عضویت در صفحات آن انجمن ها را هم دارید ( عضو  eligibleعضویت در آنها 

 شوید. 

 

 مراجعه و ورود به قسمت " ورود اعضای ثبت نام  شده در سامانه "  .7

 

 



 ورود دکمه روی بر کلیک و امنیتی کد و عبور کلمه ، کاربری نام کردن وارد .8

( همان شماره ملی شما و کلمه User name (نام کاربری شته باشید که توجه داهمکاران گرانقدر 

( برای خود انتخاب  4) مرحله ( همان کلمه عبوری است که در مراحل قبل   Pass word )عبور 

 نموده و ثبت کرده اید. 

 

 

 

 رود به صفحه مدیریت پروفایل کاربرانو .9

 

 

 



 رود به قسمت انجمن های پیشنهادی برای عضویت با کلیک کردن بر روی آنو .11

 

 

 

نتخاب انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران از طریق کلیک کردن بر روی دکمه درخواست عضویت ا .11

 انجمن ایترونشنال کاردیولوژی ایرانمربوط به 

 

 

 

 



 بت درخواست از طریق کلیک کردن بر روی دکمه ثبت درخواست ث .12

 

 

 

شاهده پیام " درخواست عضویت شما در این انجمن با موفقیت ثبت شد ، منتظر تایید عضویت توسط م .13

 انجمن باشید " 

 

 

مبنی بر ثبت موفقیت آمیز  نیا ایمیل انجمطلع کردن انجمن از راه ارسال پیامی به شماره واتس اپ م .14

درخواست عضویت در انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن 

 های علمی گروه پزشکی وزارت بهداشت

 



 

 واالت شایع :س 

 

 

 چنانچه قبال در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی وزارت بهداشت عضو شده بودم اما.  1پرسش 

 عضو نشده ام ، چگونه اقدام به این کار کنم؟انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران  در صفحه هنوز

 

 در این حالت می بایست اقدامات زیر را انجام دهید  - پاسخ

بهداشت به  وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک انتخابات سامانهمراجعه به وبسایت  .1

 net.ir-www.imaنشانی : 

مراحل عضویت  هفتم) بند   " سامانه در شده  نام ثبت اعضای ورود"  قسمت به ورود و مراجعه .2

شرح داده شده در  –بهداشت  وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک در سامانه انتخابات

 باال(

 انتخابات سامانه در عضویت مراحل 14تا آخر بند  7انجام اقدامات توضیح داده شده از بند  .3

 بهداشت ) شرح داده شده در باال( وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک

 

 

 

 سامانهچنانچه از عضویت خویش در صفحه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران در سامانه .  2پرسش 

بهداشت مطمئن نیستم ، برای اطمینان از عضویت یا  وزارت علمی های انجمن الکترونیک انتخابات

 عدم عضویت چه باید بکنم ؟

 در این حالت می بایست اقدامات زیر را انجام دهید: - پاسخ

بهداشت به  وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک انتخابات سامانهمراجعه به وبسایت  .1

 net.ir-www.imaنشانی : 

مراحل عضویت هفتم ) بند   " سامانه در شده  نام ثبت اعضای ورود"  قسمت به ورود و مراجعه .2

شرح داده شده در  –بهداشت  وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک در سامانه انتخابات

 باال(

 ورود دکمه روی بر کلیک و امنیتی کد و عبور کلمه ، کاربری نام کردن وارد .3

 کاربران پروفایل مدیریت صفحه به ورود .4
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ورود به قسمت  " مشاهده وضعیت عضویت در انجمن ها " از راه کلیک کردن بر روی دکمه  .5

 مربوطه 

 

 

 

 

 

 بررسیشاهده عضویت یا عدم عضویت در  یا وضعیت در انتظار م .6

 

 



مشخص شود که عضو  " ها انجمن در عضویت وضعیت مشاهده" . چنانچه با مراجعه به قسمت  3پرسش 

صفحه انجمن در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی وزارت بهداشت نیستم ، برای 

 عضویت چه اقدامی می بایست انجام دهم ؟

 نمایید.توضیح داده شده است را عینا مرحله به مرحله اجرا  1کلیه اقداماتی که در پاسخ به پرسش  – پاسخ

 

 

عضویت  که شود مشخص"  ها انجمن در عضویت وضعیت مشاهده"  قسمت به مراجعه با . چنانچه 4پرسش 

در حالت  ، بهداشت وزارت علمی های انجمن الکترونیک انتخابات سامانه در انجمن صفحه من در

 بررسی " قرار دارد چه باید انجام دهم؟" در انتظار 

 انجام برسانید : بترتیب به در این حالت می بایست اقدامات زیر را  – پاسخ

کاردیولوژی به انجمن از طریق  اینترونشنال فلوشیپ دوره اتمام بر دال تصویر مدرک ارسال .1

  واتس اپ یا ایمیل انجمن

 مطلع کردن انجمن از طریق تماس با راه های ارتباطی انجمن  .2

 

 

و  و بعنوان متخصص قلب. چنانچه قبل از اتمام دوره فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی بزگساالن  5رسش پ

عضو سامانه انتخابات الکترونیک انجمن های علمی وزارت (General Cardiologistعروق )

بهداشت بوده ام ، و اکنون پس از اتمام دوره فلوشیپ خویش تمایل به عضویت در صفحه انجمن 

 شنال کاردیولوژی ایران دارم ، چه اقداماتی می بایست انجام دهم؟ اینترون

بر اساس اساسنامه انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران صرفا افرادی که دوره   با توجه به اینکه – پاسخ

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی بزرگساالن را با موفقیت به اتمام رسانده و دارای مدرک رسمی موید 

 داین امر هستند می توانند به عضویت پیوسته انجمن درآمده و طبعا صرفا این دسته از افراد می توانن

) و سایر فلوشیپ های   General Cardiologist  دارای حق رای باشند از این رو همکاران محترم

قلب و عروق و همچنین همکاران اینترونشنال کاردیولوژیست اطفال( امکان عضویت در صفحه انجمن 



بهداشت را نخواهند داشت و انجمن  وزارت علمی های انجمن الکترونیک انتخابات سامانهدر 

برای این دسته از همکاران گرانقدر ظاهر ینترونشنال کاردیولوژی در لیست انجمن های پیشنهادی ا

 زگساالنب کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ دوره اتمام از نخواهد شد ، از این رو کلیه همکارانی که قبل

یا سایر فلوشیپ های قلب و عروق و یا  (General Cardiologist) عروق و قلب متخصص بعنوان )

 زارتو علمی های انجمن الکترونیک انتخابات سامانه فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی اطفال( عضو

تحصیلی خود به اینترونشنال کاردیولوژی  رشتهبهداشت شده اند می بایست اقدام به ویرایش مقطع و 

 نمایند

 مراحل انجام این کار بشرح زیر است: 

بهداشت به  وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک انتخابات سامانهمراجعه به وبسایت  .1

 net.ir-www.imaنشانی : 

مراحل عضویت هفتم ) بند   " سامانه در شده  نام ثبت اعضای ورود"  قسمت به ورود و مراجعه .2

شرح داده شده در  –بهداشت  وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک در سامانه انتخابات

 باال(

 ورود دکمه روی بر کلیک و امنیتی کد و عبور کلمه ، کاربری نام کردن وارد .3

 کاربران پروفایل مدیریت صفحه به ورود .4

 ورود به قسمت ویرایش مشخصات تحصیلی با کلیک کردن بر روی دکمه مربوط  .5
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 تحصیلی موجود در این صفحه شامل:یرایش مشخصات چهارگانه و .6

 آخرین دانشگاه محل تحصیل 

 آخرین مقطع تحصیلی اخذ شده 

 آخرین رشته تحصیلی اخذ شده 

 سال اخذ آخرین مدرک تحصیلی 
توصیه میشود و " آخرین رشته تحصیلی اخذ شده "  "آخرین مقطع تحصیلی اخذ شده  " همکاران گرامی جهت ویرایش

را مطالعه   iiو  iبات الکترونیک ) واقع در باال( ویژه بند راهنمای عضویت در سامانه انتخا 4توضیحات مرحله حتما 
 .نمایید

 
 

 

 

 ثبت انجام ویرایش با کلیک کردن بر روی دکمه ویرایش ) دکمه آبی رنگ ( .7

 

 



 اهر شدن پیام " اطالعات تحصیلی با موفقیت ویرایش شد " به رنگ سبز در باالی صفحهظ .8

 

 

 کاربران با کلیک بر روی دکمه بازگشت ) دکمه نارنجی( پروفایل مدیریتازگشت به صفحه ب .9

 

 آن روی بر کردن کلیک با عضویت برای پیشنهادی های انجمن قسمت به رودو .11

 درخواست دکمه روی بر کردن کلیک طریق از ایران کاردیولوژی اینترونشنال انجمن انتخاب .11

 ایران کاردیولوژی ایترونشنال انجمن به مربوط عضویت

  درخواست ثبت دکمه روی بر کردن کلیک طریق از درخواست ثبت .12

 تعضوی تایید منتظر ، شد ثبت موفقیت با انجمن این در شما عضویت درخواست"  پیام مشاهده .13

 "  باشید انجمن توسط



 موفقیت ثبت بر مبنی یا ایمیل انجمن اپ واتس شماره به پیامی ارسال راه از انجمن کردن مطلع .14

 یکالکترون انتخابات سامانه در ایران کاردیولوژی اینترونشنال انجمن در عضویت درخواست آمیز

 بهداشت وزارت پزشکی گروه علمی های انجمن

 

 

 و لبق متخصص بعنوان و بزگساالن کاردیولوژی اینترونشنال فلوشیپ دوره اتمام از قبل چنانچه.  6 پرسش

 وزارت علمی های انجمن الکترونیک انتخابات سامانه عضو(General Cardiologist) عروق

دوره فلوشیپ خود و اخذ مدرک معتبر اقدام به ویرایش مقطع و اما پس از اتمام  ام بوده بهداشت

 در عضویت به تمایل خویش فلوشیپ دوره اتمام از پس اکنون و رشته تحصیلی خود نیز کرده ام ،

 دهم؟ انجام بایست می اقداماتی چه ، دارم ایران کاردیولوژی اینترونشنال انجمن صفحه

 : برسانید انجام به بترتیب را زیر اقدامات بایست می حالت این در - پاسخ

 شانین به بهداشت وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک انتخابات سامانه وبسایت به مراجعه .1

 :www.ima-net.ir 

 در عضویت مراحل هفتم بند"  )  سامانه در شده  نام ثبت اعضای ورود"  قسمت به ورود و مراجعه .2

 (باال در شده داده شرح – بهداشت وزارت علمی های انجمن کمیسیون الکترونیک انتخابات سامانه

 ورود دکمه روی بر کلیک و امنیتی کد و عبور کلمه ، کاربری نام کردن وارد .3

 کاربران پروفایل مدیریت صفحه به ورود .4

 آن روی بر کردن کلیک با عضویت برای پیشنهادی های انجمن قسمت به ورود .5

 ویتعض درخواست دکمه روی بر کردن کلیک طریق از ایران کاردیولوژی اینترونشنال انجمن انتخاب .6

 ایران کاردیولوژی ایترونشنال انجمن به مربوط

  درخواست ثبت دکمه روی بر کردن کلیک طریق از درخواست ثبت .7

 وسطت عضویت تایید منتظر ، شد ثبت موفقیت با انجمن این در شما عضویت درخواست"  پیام مشاهده .8

 "  باشید انجمن

 میزآ موفقیت ثبت بر مبنی یا ایمیل انجمن اپ واتس شماره به پیامی ارسال راه از انجمن کردن مطلع .9

 نجمنا الکترونیک انتخابات سامانه در ایران کاردیولوژی اینترونشنال انجمن در عضویت درخواست

 بهداشت وزارت پزشکی گروه علمی های

 



 بدیهی است شرط اولیه برای عضویت در صفحه انجمن در سامانه انتخابات الکترونیک انجمن   -  کته مهمن

های علمی وزارت بهداشت ، عضویت پیوسته در انجمن اینترونشنال کاردیولوژی می باشد ، 

از این رو کلیه همکارانی که تاکنون به عضویت انجمن در نیامده اند می بایست به این امر مهم 

 ند. اقدام نمای

 

 

 ای ارتباط با انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران ه هار 

 19382816934 –شماره تلفن همراه انجمن  .1

 84942341شماره تلفن ثابت انجمن ) شنبه تا چهارشنبه در ساعت های اداری (  .2

 19382816934واتس انجمن با شماره  .3

 anjoman.isoic@ gmail.comایمیل انجمن به نشانی  .4

 

 

 

 با سپاس

 انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران

 

 

 

 

 


