مشمولین محترم:
مجوز این برنامه برای محتوای مالتی مدیا صادر شده که برای کسب امتیاز باید مراحل زیر را طی نمایند:
الف  -مراجعه به سامانه مجازی آموزش مداوم تبریز به آدرس  Tabriz.ircmelms.irبا مرورگر فایرفاکس
ب – ورود به پروفایل شخصی با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور
ج – کلیک بر روی آیکون "ثبت نام در برنامه" در روبروی عنوان برنامه
د  -ورود به درگاه پرداخت الکترونیکی واریز هزینهی برنامه (این هزینه غیر از هزینه پرداختی برای خرید محتوا می
باشد)
ه – ثبت نام و خرید آنلاین (شارژ اعتبار مالی در پروفایل در صورت نبود اعتبار مالی کافی)
و – انتخاب برنامه از لیست برنامه های ثبت نام شده و کلیک روی آیکون "مطالعه محتوا و آزمون "
ز – کلیک بر روی مشاهده محتوا و خرید و مطالعه آنلاین محتوای چندرسانه ای با پرداخت هزینه  06666ریال (معادل
شش هزار تومان) از فروشگاه مجازی مرکز آموزش مداوم (مطالعه محتوای مالتی مدیای برنامه اجباری است)
ح – پس از مطالعه کامل محتوای برنامه و تسلط بر آن لازم است مشمول به سامانه یکپارچه آموزش مداوم به آدرس
www.ircmelms.irمجدد مراجعه کند .
ط – انتخاب برنامه مربوط از لیست برنامه های ثبت نام شده و ورود به صفحه آزمون
ی – شرکت در آزمون و پاسخ صحیح به حداقل  06%سوالات ( سوالات پیش آزمون و پس آزمون محتوای آموزشی جزء
سوالات آزمون اصلی نمی باشد).
*دفعات مجاز شرکت در آزمون در صورت عدم موفقیت حداکثر  3نوبت بوده و پس از این تنها در صورت انتخاب
گزینه انصراف از برنامه امکان خرید مجدد برنامه با پرداخت هزینه و شرکت مجدد در آزمون فراهم خواهد بود( .بدیهی
است در این صورت نیازی به خرید مجدد محتوا نمی باشد)
**گواهی شرکت در آزمون ،در صورت قبولی ،بلافاصله در ستون تایید کارنامه آموزش مداوم در ردیف برنامه های
غیرحضوری قابل مشاهده خواهد بود( .در صورت قبولی در آزمون امکان شرکت مجدد در آزمون نخواهد بود)

