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 : يت سازمان نظام دامپزشکيورود به سا .3

  توجه !

 مرورگر اينترنتي ورود به سامانه از  يبراMozilla Firefax د.يياستفاده نما 

 

   : هاي مرتبط با سازمان نظام دامپزشکي فارغ التحصيل شخصي است که در يکي ازمقاطع دانشگاهي رشتهتعريف عضو جديد

 مي باشد. "فاقد کد)شماره( نظام دامپزشکي"و  قبلي در سازمان نداشتهسابقة عضويت شده و 

 

 

 

 

 

 :ورود به سامانه از طريق آدرس زير  -3

 

www.iranvc.ir 

ثبت نام جديد و  "ي انتخاب گزينه-2

 ."تمديد عضويت
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 ثبت نام : ي اولمرحلهشرح جزئيات  .2

 دارند: ينظام دامپزشککه کد  سازمان يميقد ياعضا يبرااطالعات  يجستجو 2.3

 

 :  يقبل ينظام دامپزشکفاقد ر عضو و يغ النيفارغ التحص يبراجستجوي اطالعات  2.2

 

 

 ند :يفرآ ةتعهد نامه و ادام ةموفق، مشاهد يجستجو 

  .فرم تعهد نامه با نام و مشخصات شما نمايش داده مي شود 

  کليک نماييد :ثبت و ادامه" ةو روي گزيننموده ، تاييد  قية دقمطالعپس از مفاد تعهد نامه را لطفا " 

 

 

 

  ،نظام دامپزشکي شماره

خ يو تار شماره ملي

خود را وارد کرده و  تولد 

اطالعات را جستجو 
 نماييد.

تاييد مفاد تعهد نامه پس از -3
 مطالعة دقيق آن

 انتخاب گزينة ثبت و ادامه -2

اعضاي  نکته مهم :

قديمي که کد نظام 
دامپزشکي قبلي دارند 

ک تي دينبااين گزينه را 

 بزنند.

که کد نظام  جديد ياعضا

گزينة  ندارند دامپزشکي 

را  " عضو جديد هستم "

شماره "تيک زده و با 

 ،خود "و تاريخ تولد ملي

اقدام به جستجوي اطالعات 
 نمايند.
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 ناموفق و امکان ثبت اطالعات يجستجو  : 

 رد. يگيار کاربر قرار ميدر صورت ناموفق بودن جستجو، فرم ثبت نام فعال و در اخت 

 ثبت اطالعات" وارد فرم تعهد نامه خواهيد شد ةفرم را تکميل و با انتخاب گزين" . 

 

 ثبت اطالعات اوليه : 2.3

 

  بسيار مهم !توجه 

  بت ث در غير اينصورت فرآيند  جدًا خودداري نماييد، تکراريک(ي)پست الکترونآدرس ايمي  و  شمماره موباي  از ثبت

 .نام شما با خطا مواجه خواهد شد

 د. يانجام خواهد شد لذا از ثبت درست آن مطمئن شو ،ليميل و آدرس اين شماره موبايق همياز طر  يآت يها ياطالع رسان 

در صورت ناموفق بودن جستجو، 
 د يياطالعات را ثبت نما

 با دقتفيلدهاي اطالعاتي فرم را  همه-3

 تکميل نماييد

   با کليک بر روي اين آيکن، -2

 خود را بارگزاري نماييد. فايل عکس پرسنلي 

در پيوست همين  ،عکساستاندارد )شرايط 

 فرماييد.( را مطالعه سند 

ثبت اطالعات پس از -3

 تکميل اطالعات فرم.
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 بدون و  زمينه  سممفيد  با  پيکسمم  300 × 100 اندازه ت با يلو بايک 311حجم  حداکثرو  3 × 1عکس ) يعکس ارسااال

شاد. از ارسال عکسهاي مخدو  جدًا   کارت درج خواهد يبر رو ه و با وضموح کام  (  يمتن و نوشمته و سما    حاشميه 

 خودداري نماييد. در غير اينصورت، کارت صادر نخواهد شد.

 توجه توجه ! 

يفيت براي آگاهي از ک عکسهاي پرسنلي بارگذاري شده در سامانه بايد با شرايط استاندارد تعريف شده مطابقت داشته باشد.

 .بخش پيوست همين سند را مطالعه نماييدو شرايط ارسال عکس، 

 اطالعات : دييتاو  يبررس 2.3.3

 

 
 

 

 

 

اطالعات هر بخش را بررسي و تاييد  -3
 نماييد  

ي اصالح در صورت نياز به ويرايش، گزينه  -2
اطالعات را انتخاب نماييد در غير اين صورت 

 ي بعدي شويد  اطالعات را ثبت و وارد مرحله
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 دريافت کد رهگيري از طريق پيام کوتاه و ثبت آن در سامانه: 2.1

 موبايل شما ارسال خواهد شد.به صورت پيامک به شماره ، پس از ثبت اطالعات بالفاصله کد رهگيري

 

ن صورت با ير ايد در غييک نمايرا کل "مجددارسال درخواست " ينهي، گزيريکد رهگ افتيصورت بروز اشکال در دردر  توجه !

 د.يياعالم شده تماس حاصل نما ينبايپشت يشماره ها

 ت : يحق عضو ينهيهز پرداخت 2.2

 ،وابق متقاضي شامل مدت زمان عضويتثبت شده و س ةو با استناد به اطالعات اولي دقيق حق عضويت، طي محاسبات سيستمي
 ، تعيين و وصول خواهد شد.و ساير موارد مندرج در پرونده ، تکنسين و ... (تخصصيت متقاضي ) دکتري، دکتري سطح تحصيال

افت شده يدر يريدرج کد رهگ
امک و انتخاب يق پياز طر
  "ثبت کد" ينهيگز

در صورت عدم دريافت کد  توجه !

ي "درخواست ارسال رهگيري گزينه

 .مجدد" را انتخاب نماييد
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 : اطالعاتمشاهده  2.2.3

 

 بانک عام   انتخاب 2.2.2

 

  ورود به درگاه بانک و انجام عمليات پرداخت: 2.2.3

 اطالعات کارت و کد امنيتي نمايش داده شده را وارد نموده و گزينه ي پرداخت را انتخاب نماييد :

پس از مشاهده اطالعات پرداخت، 

رود به وو  "پرداخت" ينةانتخاب گز

جهت پرداخت  عامل يدرگاه بانکها
 ي عضويت.هزينه

بانک عامل را تعيين و  -2

پرداخت را انتخاب  يگزينه

   نماييد
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  : يافت اطالعات کاربريد پرداخت و دريچاپ رس 2.2.1

 

 

 

 بيخود به ترت يورود به پنل شخص يشما ارسال خواهد شد. برا يو رمز عبور ورود به پنل اعضا برا ين مرحله نام کاربريدر ا توجه !

 د : يير اقدام نمايز

 مشاهده و چاپ رسيد پرداخت حق عضويت  -3

نام کاربري و رمز عبور ورود به پنل افت يدر صورت عدم در -2

شخصي در سامانه جامع سازمان نظام دامپزشکي کشور به نشاني 
  : 

iranvc.ir 
 "ي"ارسال مجدد اطالعات کاربر ينه يگز يرو
 د.ييک نمايکل

اطالعات کارت بانکي خود  -3

را  ي پرداخترا وارد و گزينه

   انتخاب نماييد .
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 :ي دوم ثبت نام مرحلهشرح فرآيند  .3

 د : يخود شو ي، مراجعه و وارد پن  شخص iranvc.ir يبه نشان يدامپزشک نظامسامانه  به 3.3

 

 

 

 

شناسه کاربري و رمز عبور دريافتي خود را وارد 

 کليک کنيد.  ورودکرده و روي گزينه 

 انتخاب و ورود به پنل شخصي اعضا  

 مکان وارد کردن شناسه کاربري 

 مکان وارد کردن رمز عبور 
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 ن ورود : ين مندرج در سامانه در اوليد قوانييمشاهده و تا 3.2

 

 

 

 :د به سامانه ون ورير رمز عبور در اوليياز به تغين 3.3

 خواهيد وارد پنل شخصي خود شويد، بايد رمز عبور خود را تغيير دهيد. اولين باري که مي

 .استفاده نماييد همين رمز جديدتوجه داشته باشيد که در مراجعات بعدي به پنل شخصي خود، از  توجه !

 

 

 اعالم موافقت با قوانين مندرج در سامانه 
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    اطالعات تمام فرمها:يو تکم يپن  شخص يمشاهده 3.1

است. بقيه  اجباری اطالعات فردي، اطالعات مح  سکونت و سوابق تحصيليدر اين مرحله، تکميل فرمهاي  نکته :

 فرآيند مانع از ادامة ر فرمهافرمها را مي توانيد در مراجعات بعدي تکميل نماييد.)به عبارت ديگر عدم تکميل اطالعات ساي

 .(ودنخواهد ب

 د.ييک نمايرا کل "ثبت اطالعات " ينه يلدها، گزيل فيدر هر فرم پس از تکم

 )الزامي و اجباري( : ي  فرم اطالعات فرديتکم نکات 3.1.3

 
 

 

تکميل اطالعات تمامي فرمها به ترتيب از 
 راست به چپ.

ن جهت يبه زبان الت ينام و نام خانوادگ
لطفًا اين فيلدها را  .تيعضودرج در کارت 

وارد  صحيح و دقيق وکام به صورت 

 نماييد.

ثبت اطالعات پس از تکميل 
 هر فرم.  در اطالعات

امکان مشاهده ساير فرمهاي 
   اين صفحه در صورت نياز.
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 )الزامي و اجباري( : مح  سکونت اطالعاتنکات فرم  3.1.2

 

 

 )الزامي ولي غير اجباري(   فرم اطالعات مح  کار :يتکمنکات  3.1.3

 

 

 

 

 

کد پستي خود را وارد کرده  اول : نکته

 و روي عالمت "ذره بين" کليک کنيد. 

 کدبراي ثبت شماره تماس حتما  : دوم نکته

را مطابق فرمت زير ثبت  ش شمارهيو صفر پ

 نماييد :

02388373326   

پس  در صورت خالي بودن آدرس : نکته سوم

 ، به صورت دستي کامل نماييد   از جستجو

را انتخاب کرده و فرم  "شاغ  هستم" يدر صورت اشتغال به کار گزينه

ا ر "شاغ  نيستم"ي مربوطه را تکميل نماييد. در غير اينصورت گزينه

 .ي بعدي شويدانتخاب و وارد مرحله
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 )الزامي ولي غير اجباري( با زبان : ييزان آشناي  فرم مينکات تکم 3.1.1

 

 (يو اجبار ي)الزام:  يليسوابق تحصثبت   فرم ينکات تکم 3.1.2

 

 

 

 

 

عالمت +  يبا چند زبان رو ييدر صورت آشنا
ت ثبت اطالعا يد برايف جديد تا رديک کنيکل

 اضافه شود

را در  يخارج يميزان آشنايي خود با زبانها
 رديف مشخص نماييد

ک يکل +عالمت  يرو يليچند مدرک تحصداشتن در صورت 
 .ثبت اطالعات اضافه شود يد برايجد فرمد تا يکن
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 (ير اجباريغ يول ي)الزام: يو پژوهش ي  فرم ثبت سوابق آموزشينکات تکم 3.1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

در صورت داشتن سوابق آموزشي و پژو هشي 
 اين فرم را تکميل نماييد .

 داشتن چند سابقهدر صورت 

د  يک کنيکل +عالمت  يرو

ثبت  يد برايجد فرمتا 
 .اطالعات اضافه شود
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 فرمها :  ي  تمامين فرم و پس از تکميدر آخر "انيپا"نة يانتخاب گز 3.2

 

 

پس از تکميل همة فرمها، گزينة پايان را 
 انتخاب نماييد.
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 ، پس از صدور :  يکارت نظام دامپزشک يارسال پست يق براين آدرس دقييتع 3.6

 

 ! توجه توجه 

 ا ي اطالعاتاشکال و خطا در  مشاهدة در صورت .شود يم ش دادهيشما نما ياز کارت نظام دامپزشک يشيش نمايپ

 .دييش اطالعات خود اقدام نمايراينسبت به و "اصالح اطالعات" ينةگزانتخاب ق ياز طر ،موجود در کارتعکس 

  آدرس مح  سکونت. لذا با انتخاب گزينة " ندرج در اين صفحه ارسال خواهد شدکارت صاادر شده، به آدرس م  "

موجود را ويرايش و آدرس مي توانيد آدرس در صااورت نياز  .مي شااود آدرس موجود شااما در سااامانه نمايش داده
 را وارد نماييد. کارت از طريق پستدقيق مورد نظر خود براي دريافت 

 بديهي است در صورت غلط يا نادقيق بودن آدرس، کارت نظام دامپزشکي شما برگشت خورده و ارسال مجدد کارت 
  .داخت مجدد هزينة ارسال خواهد بودنياز به پر

  را انتخاب نماييد. بدين  "ارسال اطالعات به کارتاب "پس از اطمينان از صحت اطالعات مندرج در کارت گزينة

ترتيب پرونده شاما به سازمان ارسال شده و در صورت تاييد شدن اطالعات کارت نظام دامپزشکي صادر و از طريق  
   پست ارسال خواهد شد.

 

 

امکان اصالح اطالعات، در صورت مشاهدة 
 مغايرت اطالعات يا مشکل عکس.

مشاهده و ثبت آدرس دقيق براي 

 ارسال پستي کارت نظام دامپزشکي

ارسال پرونده به کارتابل جهت 
 تاييد و صدور کارت.
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 ارسال اطالعات به کارتاب  و تاييد يا رد آن توسط کارشناس : 3.6.3

 

 نکات مهم : 

 شما ارسال خواهد شد و کارت شما صادر و از  يد اطالعات براييامک تايد اطالعات توسط کارشناس پييدر صورت تا

 گردد. يق پست ارسال ميطر

  د با يگردد و با يبا مضاون رد شادن درخواست به تلفن همراه شما ارسال م   يامکيد اطالعات پييدر صاورت عدم تا

نسبت به اصالح اطالعات ور خود ، و رمز عب يو وارد کردن شناسه کاربر iranvc.ir ت يمراجعه به پنل اعضا در سا

 .گردد(يپس از ورود به پنل گزار  م يد.)موارد اصالحيياقدام نما
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 اول : پيوست  .1

 ستم:يدر س يجهت بارگذار يپرسنلعکس ت يفياستاندارد اندازه و ک 1.3

، تا زمان اصالح عکس و ذکر شده استانداردهايخدو  و مغاير مبديهي است درصورت ارسال عکس  توجه توجه !

 ق خواهد افتاد.بررسي مجدد پرونده صدور کارت عضويت به تعوي

 

 ح را در يک تصوير نمايش مي دهد.يصح يدياگرام زير اندازه ها
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 : اندازه، حجم و فرمت  1.2

  که در سال جاري گرفته شده باشد. ي سفيدزمينهبا  رنگي،  3×1عکس 

 د يل عکس بايفرمت فاJPEG .باشد 

  باشد. کسليپ 300× 100د ياندازه عکس با 

 11حداقل  ،عکس يره شدهيل ذخيحجم فاkb  311و حداکثرkb (تيلوبايک) باشد. 

 ي تصوير : تهيهروش  1.3

 عکس يهاهيد حاشيزا يها بوده و هرگونه لکهمتن و نوشته ، د واضح، مشخص و فاقد اثر مهر، منگنهيبا عکس 
 .د حذف شده باشديبا

 و صورت کامل آنان مشخص باشد بوده د با حجابيعکس خواهران با. 

 ت خوب اسکن شده باشد.يفيعکس با ک يا از رويتال گرفته شده باشد يجين ديست با دوربيبايعکس م 

 باشد. يعکس مجاز نم يا انجام روتو  بر روياد يرات زييتغ 

 ده شده باشد(يد کشيا عرض نبايت شود.)از طول يدرعايعکس با ينسبت ابعاد اصل 

 عکس :  يمحتوا 1.1

 ن تر باشديير شانه ها پايد از زير نبايتصو.  

 نه باشد.يدر پس زم ديگر و همچنين متن و نوشته در حاشيه وا افراد ياء ياش يحاود ير نبايتصو 

 باشد. يست به صورت عموديبا يم ير متقاضيتصو 

 ده شود.ير ديد در تصوير نبايتصو يکسلهاينقاط و پ 

 اشد.ن بيم به دوربيد مستقيبا شخصنگاه  سمت 

 ل باشدين راست و چپ متمايا به طرفين، باال ييد به سمت پايسر نبا. 

 ر :  يتصو ينهيط پس زميشرا 1.2

 فاقد هر گونه سايه بر روي چهره و پس زمينه باشد.ساده و ي تصوير مي بايست سفيد و پس زمينه 

 :  چهره به ک  عکس ينسبت اندازه 1.6

 ن و تمام رخ يد شامل صورت کامل، گردن، شانه ها با چشمان باز، بدون لبخند، درجهت دوربيبا ير ارساليتصو
 باشد.

 باشد. ارتفاع سطح چشمها عکس را دربرگرفته  يدرصد از کل اندازه 71 يال 51د ياندازه سر شامل مو تا چانه با
 درصد از ارتفاع کل عکس باشد.  71 يال 51د يز باين عکس نييااز پ
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 :  ينياقالم تزئ 1.7

 ستيسود قابل قبول ن يده ميگر پوشيا موارد دي يو آفتاب يدود ينکهايفرد با ع يکه در آنها چهره  ييعکسها 

 نک : يع 1.8

 ه يا ساي بازتابش نور ندارددرخشش و  چيست و هين يرنگ لنز که يها در صورتتن قابل قبول است عکس نک دريع
 نيز نبايد داشته باشد.پوشاند  يم که صورت را ميو فر

 د باشد.يل به نور بايما يکم ينک ، در موقع عکاسيع يشه ياز وجود بازتابش نور در ش يريجلوگ يبرا 

 پوشش سر و کاله : 1.3

 صورت کامل آنان مشخص باشد و بوده عکس خواهران بايد با حجاب. 

 باشد. ياستفاده از کاله در عکس قابل قبول نم 

 ، کنتراست و رنگ ...ييروشنا 1.30

 باشد يعيد طبيرنگ عکس با 

 ش دهد.ينما ير را به خوبيبوده و مشخصات تصو يعيد طبير بايو کنتراست تصو ييزان روشنايم 

 :  ينورپرداز 1.33

 د باشد.ياد شديد زيچهره نبا يرو ينورپرداز 

  آن ينهين پس زميچهره و همچن يبر روعدم وجود سايه.  
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 : اري گردددر سامانه بارگذ نبايد نمونه عکسهايي که 1.32
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