
 وارد پروفایل شخصی خود می گردید.

 در صورت تسویه نبودن حق عضویت آن را پرداخت کنید. 

روی گزینه کارت هوشمند    

)گواهی امضاء دیجیتال( کلیک 

 نمایید.

 .  مراجعه فرمایید  irimc.orgوارد سایت 

 کلیک کنید.و بر روی          

اطالعات خود را وارد و بر روی رمز 

پویا کلیک و سپس پیامک ارسالی را 

 از سمت سازمان وارد نمایید.

 

خیابان کارگر شمالی، باالترر از جرالل آل  تهران،

احمد، خیابان فرشی مقدم )شانرزدهر،(، شرمرار  

  1511319141، کدپستی 111

    03148120تلفن سازمان:    

 

در صورت داشتن هر گونه سوال به شمار  واتساپ      

 3روز های شنبه تا چهارشنبه ساعت  09122996072

پیغام ارسال نماید. تا در اسرع وقت پراسرخر روی  14الی 

 سواالت شما عزیزان باشی،.  

              irimc.org 
      

 
 

irimc.ir           

  

@IRIMCCHANNEL       
 

    info@irimc.org       

        

 مرکز اطالع رسانی و پاسخگویی

* در صورت عدم ثبت صحیح و یا مغایرت در اطالعات فردی شرامرل    

عکس، شمار  نظام پزشکی، کد ملی، مدرک تحصیلی، مقطع تحصیلی، نام 

و نام خانوادگی به فارسی و التین به واحد ثبت نام جهت ترکرمریرل فررم 

 اطالعات اولیه ثبت نام اقدام فرمایید.

 قرار دهید.  EN* برای ورود اعداد حتما کیبورد خود را به حالت التین یا 

تعهدنامه کارت هوشمند)گواهی امضای دیجیتال( را مطالعه و تایید 

 نمایید و بر روی دکمه زیر کلیک کنید.
 

 اطالعات مورد نیاز 

 شهر و استان محل زندگی -2شهر نظام پزشکی     -1

 تلفن ثابت -4کد پستی         -5آدرس مطب ثابت یا منزل       -1

 .کلیک نمایید و به مرحله بعد برویدبر روی 

 کلیک نمایید.برای پرداخت هزینه کارت هوشمند روی 

 

پرداخت شده و در صف ))بعد از پرداخت درخواست شما در وضعیت 

 (( قرار می گیرد . بررسی

به معنای آن است که کارت شما آماد    ))در انتظار پزشک ((وضعیت 

 تحویل در سازمان  می باشد.

نحوه درخواست کارت 

هوشمند یا امضاء 

 الکترونیک 

  1801001001تاریخ تدوین:  

 1801013011تاریخ بازنگری: 

http://www.tehranmc.org/#:~:text=%D9%83%D8%AF%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%3A%20%DB%B1%DB%B4%DB%B3%DB%B9%DB%B8%DB%B3%DB%B7%DB%B9%DB%B5%DB%B3%0A%D8%AA%D9%84%D9%81%D9%86%3A-,%DB%B8%DB%B4%DB%B1%DB%B3%DB%B0,-%D9%86%D9%8C:/Users/EDU/Documents/Custom Office Templates
http://wa.me/989122996072C:/Users/EDU/Documents/Custom%20Office%20Templates


دیجیتال امضاء گواهی هوشمندیا کارت صدور درخواست
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	کارت الکترونیک 
	صدور کارت هوشمند

