راهنمای پرداخت الک ترونیک در سامانه اموزش مداوم
فعال سازی درگاه اینترنتی در سامانه آموزش مداوم
دانشگاه علوم پزشکی بابل
به منظور سهولت در امر ثبت نام در سامانه آموزش مداوم ،این مرکز اقدام به راه اندازی درگاه اینترنتی
نموده تا مشمولین بتوانند از طریق پرداخت الکترونیک وجوه ثبت نام را واریز نمایند .لذا جزئیات و مراحل
به شرح زیر اعالم می گردد:

مراحل پرداخت الکترونیک (آنالین)

 به سامانه آموزش مداوم (  ) babol.ircme.irوارد شويد.
 نام كاربري و رمز عبور خود را وارد نمايید.
 مديريت اعتبار مالي را از منوي اصلي انتخاب كنید.
 در قسمت پرداخت آنالين گزينه افزایش اعتبار مالی در این مرکز به صورت آنالیــن را
انتخاب نمايید.
 مبلغ شارژ مورد نظر را وارد كنید و سپس گزينه صدور فيش پرداخت را كلیك نمايید.
 در اين مرحله راهنماي اخذ اطالعات مورد نیاز جهت پرداخت آنالين وجود دارد .در صورتي كه
اطالعات اين صفحه مورد تايید است ،گزينه تائيد و پرداخت آنالين را انتخاب نمايید تا به صفحه
پرداخت بانک منتقل شويد .در این صفحه می توانید با کلیه کارت های عضو شتاب پرداخت خود
را انجام دهید.
 اطالعات خواسته شده را وارد نموده و سپس گزينه پرداخت را انتخاب كنید.
 در صورت مورد تائید بودن اطالعات وارد شده گزينه تائيد پرداخت را كلیك نمایید.
 در انتها با مراجعه به منوي اصلي ،برنامه هاي حضوري را انتخاب كرده و جهت ثبت نام در
برنامه ها گزينه برنامه هاي جديد در این مرکز را كلیك نمايید و در برنامه مورد نظر ثبت نام
كنید.

نکات قابل توجه
نکات قابل توجه
 از مرداد ماه سال  59پرداخت هاي نقدي و بانكي در برنامه ها امكان پذير نبوده و كلیه مشمولین
جهت ثبت نام و شركت در برنامه ها و اخذ امتیازات الزم ملزم به استفاده از روش پرداخت آنالين
مي باشند.
 بديهي است ثبت نام و پرداخت تنها قبل از اجراي برنامه و تا تكمیل ظرفیت امكان پذير مي باشد
و پس از آن سامانه اجازه ثبت نام نخواهد داد.
 افزايش اعتبار مالي به منزله ثبت نام در برنامه نبوده و كاربران بايد پس از طي کلیه مراحل
پرداخت ،حتما مرحله آخر را جهت ثبت نام در برنامه انجام دهند.
 در صورت پرداخت مبالغ بیشتر ،مبلغ شارژ شده در اعتبار مالي شما باقي مانده و در صورت ثبت
نام در برنامه هاي بعدي از اعتبار مالي شما كسر مي گردد .ضمنا تا زماني كه اعتبار مالي شما
به پايان نرسیده  ،جهت ثبت نام در برنامه ها نیاز به طي هیچ يك از مراحل فوق نمي باشد.
 با توجه به این که حساب های مالی دانشگاه ها از یکدیگر مجزا می باشد ،بنابراین شما از این
اعتبار فقط به منظور ثبت نام در برنامه های مرکز بابل می توانید استفاده نمائید.

