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اوجمه ٌای علمیالکترَویک راٌىمای شرکت در اوتخابات   

 ٌای علمی پسشکی ایرانی جامع اوجمهضاماوً

پظ اص َسَد تً عاماوً ٌماوىذ ؽکل صیش دس مىُی تاالی ففحً اوجمه ٌای علمی تشای ؽشکت دس اوتخاتات 

اوتخاتات پیؼ سَ َ  یی اوتخاتات جعثً ای ؽامل دَ گضیىًتا لشاس دادن وؾان گش مُط تش سَی گضیىً

ی وخغت تذیٍی اعت تشای ؽشکت دس اوتخاتات گضیىً ی اوتخاتات تشگضاس ؽذي ومایان می ؽُد.تاسیخچً

 ات پیؼ سَ( سا اوتخاب تفشماییذ.)اوتخات

 

ی اوتخاتات پیؼ سَ اص لیغت مُجُد اوتخاتات مشتُط تً اوجمه علمی خُد سا اوتخاب پظ اص َسَد تً پىجشي

 ی جذیذی گؾُدي خُاٌذ ؽذ. ی "َسَد تً ففحً اوتخاتات" پىجشيیک تش سَی گضیىًکشدي َ تا کل

 

ٌماوطُس کً دس ؽکل صیش  "معشفی اوتخاتات پیؼ سَ" خُاٌذ تُد َفشك  ی گؾُدي ؽذي تً طُس پیؼپىجشي

اوجمه تشگضاس کىىذي، تاسیخ تشگضاسی، صمان مؾخـ اعت ؽامل اطالعاتی دس خقُؿ عىُان اوتخاتات، 

 ؽشَع َ اتمام سای گیشی، َ تُضیحاتی دس مُسد اوتخاتات می تاؽذ.
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ی "آؽىایی تا وامضدٌای اوتخاتات" اطالعات مفیذی دس ساتطً ی مُجُد، گضیىًاص مىُی عمت ساعت پىجشي

، کذ اوتخاتاتی، ام خاوُادگیتا وامضدٌای تاییذ ؽذي لاتل دعت یاتی تُدي َ ضمه سَئیت عکظ، وام َ و

ی علمی، اص طشیك گضیىً ٌای "دسیافت سصَمً" َ "دسیافت تشوامً ٌا" اطالعات تیؾتشی دس تثطًسؽتً َ مش

تا ایه مشحلً تشای لاتل داولُد َ مطالعً تشای ؽشکت کىىذگان دس سای گیشی مُجُد اعت.  PDFلالة فشمت 

مضد ٌا َ آؽىایی َ افشاد می تُاوىذ تشای کغة اطالعات دس مُسد وا مُم مشاجعیه تً عاماوً آصاد اعتع

 تیؾتش تا عُاتك َ تشوامً ٌای ایؾان اص صمان اعالم فشاخُان اوتخاتات تً ایه تخؼ مشاجعً کىىذ.  

 

ی "ؽشکت دس اوتخاتات" سا اوتخاب سای اص مىُی عمت ساعت گضیىًاخز تً مىظُس ؽشکت دس اوتخاتات َ 

 ایه گضیىً فمظ دس صمان مؾخـ ؽذي تشای سای گیشی فعال . ؽُیذی اوتخاتات کشدي َ َاسد عاماوً

 می تاؽذ َ دس خاسج اص ایه صمان عمل وخُاٌذ کشد. 

ی ؽشکت کىىذگان ٌمان کذ ملی افشاد تُدي َ افشادی کً دس اوجمه خُد تً دسعتی وام کاستشی تشای ٌمً

تً طُس خُدکاس تىٍا اعضاء ؽىذ )ثثت وام کشدي یا ؽذي تاؽىذ َ تشای ؽشکت دس اوتخاتات مُسد وظش مجاص تا

 (.مجاص تً ؽشکت دس اوتخاتات می تاؽىذی اوتخاتات اوجمه تشگضاس کىىذي

کذ ملی اعت لُیا تُفیً می ؽُد اعضاء محتشم دس اَلیه مشتثً َسَد تً عاماوً ٌمان ی عثُس کلمً

 کىىذ.اوجمه ٌای علمی تالفافلً پظ اص ثثت وام وغثت تً تغییش کلمً عثُس خُد الذام 

ی عثض سوگ اص طشیك گضیىً ،اص ثثت وام دس اوجمه علمی مشتُطًتغییش کلمً عثُس دس عاماوً پظ  تً مىظُس

، کلمً عثُس خُد سا تغییش تً عاماوً کشدي َسَدلذام تً ا "َسَد اعضاء"ی افلی عاماوً مُجُد دس ففحً

اص طشیك گضیىً کلمً عثُس خُد سا ، َ فشامُػ کشدي تاؽذدادي تغییش ذ. اگش فشدی کلمً عثُس خُد سا یدٌ
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فشامُػ کشدي ام دس ففحً افلی "َسَد اعضاء" می تُاوذ وغثت تً تاصیافت کلمً عثُس خُد اص طشیك تلفه 

 ٌمشاي َ یا ایمیل الذام ومایذ.

 فحت اطالعات مشتُط تً ؽماسي تلفه ٌمشاي َ ایمیل دس عاماوً جٍت أخز سأی کلیذی اعت.

 

 

ی أتشای َسَد تً تخؼ سخُاٌذ ؽذ کً  ومایؼ داديپىجشي ی صیش  ،دَسي صماوی اوتخاتاتدس فُست فعال تُدن 

 َ کذ امىیتی سا َاسد وماییذ. خُد ی عثُس گیشی تایذ وام کاستشی، کلمً

 

تً  "اوتخاب وُع دسیافت کذ تاییذ سای"مُسد خُاعتً ؽذي پىجشي ای تا عىُان پظ اص َاسد کشدن ٌش عً 

 ذ ؽذ. ؽکل صیش تاص خُاٌ
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اگر تلفه ٌمراي شما قابلیت دریافت پیامک ٌای تبلیغاتی عت کً ایه لغمت حاَی تزکش مٍمی ا

سا دسیافت وخُاٌیذ کشد. لزا لثل اص ؽشکت دس اوتخاتات  "کذ تاییذ" َ ؽما اص طشیك پیامک را وذاشتً باشذ

ایشاوغل، لاتلیت خطُط ُسد دس م 5005تً  یا ٌمشاي اَل َخطُط دس مُسد  9888تً  2تا اسعال عذ  لطفا  

 دسیافت پیامک تثلیغاتی سا تشای تلفه ٌمشاي خُد فعال کىیذ. 

 

 ی تعذ ؽُیذ. ی ؽشکت دس اوتخاتات سا فؾشدي َ َاسد مشحلًتا سعایت مُاسد مزکُس اکىُن می تُاویذ گضیىً  

مُجُد جعثً ٌای اوتخاب خُاٌیذ تُد افشاد مذ وظش خُد سا تً تعذاد مجاص اص طشیك  سدس ایه مشحلً ؽما لاد

 .ی "اوتخاب" کلیک کىیذتش سَی گضیىًتعذ ی اوتخاب ومُدي َ تشای سفته تً مشحلً ریل وام ٌش وامضددس 
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ؽُوذ دس پىجشي ی گؾُدي ؽذي پظ اص فؾشدن گضیىً ی اوتخاب، وامضد ٌای مىتخة ؽما ومایؼ دادي می 

َ دس ٌمیه مشحلً کذ تاییذ تً تلفه ٌمشاي ؽما پیامک می ؽُد. اما اگش لاتلیت دسیافت پیامک تثلیغاتی 

ی تعذی تشای دسیافت "کذ تلفه ٌمشاي ؽما تً ٌش وحُ فعال وؾذ َ یا تلفه ٌمشاي ؽما خشاب تُد گضیىً

 2فمیت اص طشیك پیامک، پظ اص تاییذ" اص طشیك پغت الکتشَویک اعت کً خُد عاماوً ویض دس فُست عذم مُ

ی آتی سوگ دسیافت کذ تاییذ اص طشیك دلیمً ایه گضیىً سا پی می گیشد. ؽما ویض می تُاویذ تا اوتخاب گضیىً

 ی مزکُس تً اوجام تشعاویذ. دلیمً 2پغت الکتشَویک ایه سَوذ سا لثل اص 

عذم ثبت درضت مشکلی کً ممکه اضت مىجر بً عذم مُفقیت در دریافت کذ تاییذ بشُد 

اطالعات تماش )شماري تلفه ٌمراي َ پطت الکترَویک فعال( شما در فرم ثبت مشخصات 

ی َرَد فردی شما اضت. بً مىظُر بررضی َ َیرایش ایه مُارد پص از َرَد از طریق گسیىً

اعضاء در صفحً اصلی ضاماوً بً صفحً ی مذیریت محتُای شخصی خُد َارد شذي َ از 

ی مشخصات فردی" می تُاویذ فرم ی "مشاٌذياضت َ اوتخاب گسیىًطریق مىُی ضمت ر

ثبت اطالعات خُد را دَباري مرَر کردي َ وطبت بً َیرایش اطالعات تماش خُاضتً شذي با 

 ی "َیرایش مشخصات" در اوتٍای صفحً، اقذام بفرماییذ.فشردن گسیىً

ی مخقُؿ آن )ومایان طشق مزکُس دس جعثً تً ٌش حال پظ اص َاسد کشدن کذ تاییذ دسیافت ؽذي اص یکی اص 

ی ثثت سای مُجُد دس اوتٍای ففحً سا اوتخاب تشای ؽشکت دس سای گیشی کافی اعت گضیىًدس ؽکل صیش( 

 وماییذ. 

ی ثبت رای قابلیت بازگشت بً صفحات قبلی از َارد کردن کذ تاییذ َ اوتخاب گسیىً پیشتا 

 مُجُد بُدي َ شما می تُاویذ رای خُد را تغییر دٌیذ. 
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ی ثثت مُفمیت آمیض ی ایه اعت کً کاس تً اتمام سعیذي َ مؾخـ کىىذيی صیش وؾاوًظاٌش ؽذن پىجشي

شما قادر بً بازگشت َ اعمال تغییرات در  رای خُد وخُاٌیذ مرحلً پص از ایه سای ؽماعت. 

 بُد. 

 


