بسمه تعالی

اعضای محترم انجمن علمی بهداشت محیط ایران

باسالم و احترام
به منظور اطالع و ارزیابی برنامه ها و عملکرد انجمن های علمی ،ساماندهی عضوگیری و برنامه ریزی جهت
برگزاری انتخابات و استفاده از سامانه و بهره برداری از امکانات آن ،اعضای محترم هر یک از اعضای انجمن های
علمی پزشکی کشور سامانه ای تحت عنوان :سامانه جامع مدیریت انجمن های علمی گروه پزشکی راه
اندازی شده است.
لذا از کلیه اعضای محترم انجمن علمی بهداشت محیط درخواست می گردد که جهت ثبت عضویت در این
سامانه به آدرس اینترنتی  /http://www.ima-net.irمراجعه نموده و مراحل ثبت نام را طبق راهنمای ذیل
انجام دهند.
الزم به ذکر است که تمامی اعضای قدیم و جدید انجمن بایستی اطالعاتشان را در این سامانه ثبت نمایند.
افرادی که عضویت آنها دارای اعتبار است پس از بررسی عضویت آنان ،توسط کارشناس دفتر انجمن تایید می
گردد و افرادی که تاریخ عضویت آنان به اتمام رسیده است بایستی با پرداخت حق عضویت سالیانه ،نسبت به
تمدید عضویت خود اقدام نمایند.
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راهنمای ثبت نام در سامانه جامع مدیریت انجمن های علمی گروه پزشکی
جهت ثبت عضویت در انجمن بایستی از منوی سمت راست صفحه اصلی سایت  /http://www.ima-net.irقسمت ثبت نام اعضا را انتخاب نمایید.

پس از ورود از منوی انتخاب انجمن نام انجمن علمی بهداشت محیط ایران را انتخاب می نمایید

و پس از انتخاب گزینه رفتن به مرحله بعد را تایید می نمایید

در این مرحله وارد بخش مدیریت اعضا می گردید .در این بخش با وارد کردن کد ملی ثبت نام خود را درج می نمایید.

پس از تایید گزینه ثبت نام وارد صفحه ویرایش اطالعات فردی می گردید .دراین بخش بایستی تمامی اطالعات خواسته شده را پر نمایید .و در قسمت
گزینه ارسال تصویر فایل عکس پرسنلی را بارگزاری نمایید.
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پس از ثبت تمامی اطالعات خواسته شده گزینه ثبت اطالعات را وارد نمایید .در صورت تکمیل بودن اطالعات صفحه ذیل نمایش داده می شود.
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اطالعات کاربران در سیستم ( در صورت اعتبار داشتن مهلت عضویت شما در انجمن) پس از بررسی و تایید کارشناس دفتر انجمن ثبت می گردد.
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