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 شرايط عضويت در سازمان نظام پرستاري:

 يكاردان بيهوش،كاردان اتاق عمل ديپلم بهياري، :التحصيالن گروههاي پرستاري شامل كليه فارغ

ناس ارشناس پرستاري ،كارشكاردان پرستاري دندانپزشكي ،كاردان فوريتهاي پزشكي، ك

ي ايران كارشناس اتاق عمل، كارشناس ارشد پرستاري ودكتري پرستاري كه تابعيتبيهوشي، 

 دارند مي توانند به عضويت سازمان نظام پرستاري درآيند .

 مدارك الزم جهت عضويت در سازمان

 portal.ino.irتكميل فرم عضويت از طريق سايت سازمان به نشاني -1

فحه صدر  مدارك زير به هيات مديره مربوطه يا اسكن مدارك زير و آپلود آن ارائه -2

 آپلود تصاوير

 آخرين مدرك تحصيلي يا طرح نيروي انساني اصل -

انشنامه دعالوه بر اصل  88الزم به ذكراست براي فارغ التحصيالن قبل از سال  -

 ،اصل پايان طرح الزامي مي باشد.

  صفحه اول شناسنامه در صورت داشتن توضيحات صفحه توضيحات. اصل -

 كارت ملي اصل -

 پرسنلي )پشت نويسي شده و زمينه سفيد(  3*4يك قطعه عكس  -

 

 از طريق سامانه عضويت فرآيند عضويت در سازمان

 www.portal.ino.ir  ورود به سايت سازمان -1
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انتخاب گزينه عضويت جديد -2

 
 

 انتخاب كليد ثبت مشخصات كاربريپركردن فرم اوليه و  -3
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بت و ثبت اطالعات و بعد دكمه ثو انتخاب دكمه  پركردن فرم مشخصات تكميلي عضو -4

 ادامه در اين صفحه

 

 

 نكات مورد توجه در اين صفحه:

 .خواهشمند است اطالعات شناسنامه اي عضو به طور دقيق و كامل وارد شود 
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  ارد ونامه به طور صحيح و تا حد امكان طبق گذراسپل التين نام و نام خانوادگي عضو

ومان هزينه ت 25000   در صورت اشتباه ثبت شدن اسپل التين و صدور مجدد كارت مبلغ شود.)

 دريافت خواهد شد.(

  انتخاب صحيح مقطع تحصيلي و سال فارغ التحصيلي 

 ويتضخواهشمند است در انتخاب شهر هيئت مديره خود دقت نمائيد زيرا اطالعات ع 

ده مي ع داشما جهت بررسي و اعالم نظر به هيئت مديره اي كه انتخاب خواهيدكرد ارجا

 شود .

 امل كدر صورت ) ستان وارد كردن صحيح آدرس منزل و محل كار و همچنين نام بيمار

 (نبودن آدرسها مدارك ارسالي برگشت داده خواهد شد

  باشد.حكم كارگزيني به عنوان مدرك تحصيلي مورد قبول نمي 

 د خواهدر سيستم سامانه ماه فارغ التحصيلي جهت اعمال هزينه حق عضويت تاثيري ن

 ود.داشت و فقط مبالغ براساس سال فارغ التحصيلي و مقطع تحصيلي محاسبه مي ش
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در اين صفحه مدارك جهت آپلود مدارك اسكن شده وارد اين صفحه خواهيد شد  -5

يستم سدر  يا در صورت نداشتن مدارك اسكن شده اسكن شده را انتخاب و آپلود نمائيد.

نتخاب ارا  مدارك موجود را به هيات مديره مربوطه تحويل نمائيد و دكمه تائيد نهايي

 نمائيد.

 مدرك تحصيلي فاقد مهر هيئت مديره  مورد قبول نمي باشد.  -6

 مشخصات عكس اسكن شده:

 اسكن شود. 300dpiـ عكس با رزوليشن 1

 كمتر نباشد. KB 20بيشتر و از  80KBـ حجم عكس از 2

 ـ حداالمكان عكس اسكن شده زمينه سفيد يا روشن باشد.3

 ـ عكس فاقد مهر و منگنز باشد.4

 

 

بعد از مشاهده مبلغ واريزي و شماره حساب اعالم شده و پرداخت فيش واريزي از طريق  -7

كاربري و كلمه عبور، وارد دكمه ورود اعضا، با وارد كردن كدملي به عنوان شناسه 
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صفحه مشخصات فردي خود شده و انتخاب گزينه پرداخت فيش اقدام به ثبت فيش 

 واريزي خود نمائيد.

مديره ئتمديره فعلي توجه نماييد و در صورت تغيير هيدر هنگام تمديد به شهر هيئت توجه:

 خود از منوي كشويي انتخاب نماييد.(

 

 سيستم به صورت زير عمل نمائيد:جهت ثبت فيش واريزي در 

 ورود به سايت سازمان و انتخاب گزينه پرداخت فيش -

 
 ورود وارد كردن كدملي در قسمت شناسه كاربري و كلمه عبور و انتخاب دكمه -

 به سيستم
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 پرداخت انتخاب گزينه  -

 پرداخت انتخاب منوي -

 

ثبت  وارد كردن مشخصات فيش واريزي در اين صفحه و انتخاب دكمه -

 مشخصات

 

ا رت بجهت پيگيري فرايند عضويت خود در سازمان و دريافت شماره نظام و صدور كا -8

 هيات مديره مربوطه تماس حاصل فرمائيد.



(8( 
 

 

 مدارك الزم جهت تمديد عضويت در سازمان

 www.portal.ino.ir  تكميل فرم تمديد عضويت از طريق سايت سازمان به نشاني  -1

ر دد آن ارائه مدارك زير به هيات مديره مربوطه يا اسكن مدارك زير و آپلو  -2

 صفحه آپلود تصاوير

 باشد.ارائه مدارك  فقط براي اعضايي  كه كارت قديمي دارند ميتوجه:        

 كپي كارت ملي  -

 (و زمينه سفيد پشت نويسي شده پرســـنلي ) 3×4قطعه عكس   يك -

 تحويل اصل كارت عضويت به هيئت مديره مربوطه جهت تمديد  -3

 فرايند تمديد عضويت از طريق سامانه عضويت

 :دنماينبه صورت زير عمل  ازمان هستند جهت تمديد عضويت خوداعضايي كه عضو س

 www.portal.ino.ir  ورود به سايت سازمان -1

 انتخاب گزينه ورود اعضا -2

 

در قسمت شناسه  شماره نظاموارد كردن   90از براي اعضا با شماره نظام قبل -3

 در قسمت كلمه عبور شماره نظام به همراه شناسنامهو  كاربري

http://www.portal.ino.ir/
http://www.portal.ino.ir/
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اربري و :وارد كردن كدملي به عنوان شناسه ك به بعد 90براي اعضا با شماره نظام  -4

 كلمه عبور

 
 

 گزينه تمديد عضويت اقدام نمائيد.انتخاب  در صفحه اطالعات شخصي و با -5

 
انتخاب سال تمديد در اين صفحه  -6
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ت را طالعااابتدا دكمه ثبت  اطالعات شخصي،در صفحه نمايش داده و بعد از وارد كردن  -7

 كليك نمائيد و بعد دكمه تائيد نهايي را انتخاب نمائيد.

زل، س منخواهشمنداست فيلدهاي كدملي، اسپل التين نام و نام خانوادگي، آدر توجه:

 .دنارد شويق وفن محل كار، تلفن منزل، تلفن همراه به طور كامل و دقنام بيمارستان، تل

 
 

لي رسنود عكس پدر صفحه نمايش داده در صورت نداشتن كارت پي وي سي اقدام به آپل -8

ه ت مديريك قطعه عكس و كپي كارت ملي خود را به هيئ يانمائيد و و كپي كارت ملي 

 مربوطه تحويل نمائيد.
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پس  واست  هيئت مديره ارسال شده شهر مشاهده پيام زير اطالعات به كارتابلدر صورت  -9

 مشاهده مبلغ اعالم شده اقدام به پرداخت مبلغ مورد نظر نمائيد.از 

 
 

خصي شدر صورت پرداخت فيش واريزي نيز بعد از وارد شدن به صفحه اطالعات  -10

 نمائيد. واريزييش واريزي اقدام به ثبت فيش خود و انتخاب دكمه پرداخت ف

 

 فرايند ويرايش اطالعات حقوقي از طريق برنامه سامانه عضويت

 ورود به سايت سازمان و انتخاب گزينه ورود اعضا -1

 

 در قسمت شناسه كاربري شماره نظاموارد كردن  -2

دكمه  نتخابدر قسمت كلمه عبور و ا شماره نظام به همراه شماره شناسنامهواردكردن  -3

 ورود به سيستم و ورود به صفحه اطالعات شخصي.
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 انتخاب گزينه ويرايش اطالعات حقوقي در اين صفحه -4

 
كمه دو عات دكمه ثبت اطالالزم را انجام داده و بعد در صفحه نمايش داده تغييرات  -5

 تائيد نهايي را انتخاب نمائيد.
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به ) ئيد.شده مدارك ويرايش شده را اسكن نموده و ارسال نما در صفحه نمايش داده -6

ك طور مثال در صورت تغيير مدرك تحصيلي از كارشناسي به كارشناسي ارشد، مدر

 جديد را اسكن نموده و از اين قسمت آپلود نمائيد.(

 

در  ست واارسال شده ت به كارتابل هيئت مديره مربوطه با مشاهده صفحه زير اطالعا -7

تومان به شماره حساب 25000صورت داشتن كارت پي وي سي عضو بايستي مبلغ

 اعالم شده واريز نمايد و از قسمت پرداخت، فيش واريزي را ثبت نمايد.

 

ت كارت پي وي سي خود را جهت معدوم سازي به هيئ خواهشمند استعضو محترم  -8

اس ر تممديره مربوطه تحويل نمايد و جهت صدور كارت مجدد با هيئت مديره خود د

 باشد.
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 فرايند صدور كارت المثني از طريق برنامه سامانه عضويت

 ورود به سايت سازمان و انتخاب گزينه ورود اعضا -1

 

 در قسمت شناسه كاربري شماره نظاموارد كردن  -2

دكمه  نتخابدر قسمت كلمه عبور و ا شماره نظام به همراه شماره شناسنامهواردكردن  -3

 ورود به سيستم و ورود به صفحه اطالعات شخصي.

 

 انتخاب گزينه صدور كارت المثني در اين صفحه -4
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 انتخاب دكمه تائيد درخواست در اين صفحه -5

 

 ا را نبودن اسپل التين نام و نام خانوادگي، آنهدر اين صفحه در صورت صحيح  -6

ك كلي اصالح نموده و بعد از انتخاب دكمه ثبت اطالعات، دكمه تائيد نهايي را

 نمائيد.

 

عكس مورد جهت صدور كارت المثني از اين صفحه  در صورت ارسال عكس جديد -7

 نظر را ارسال نمائيد.
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 اريزي راواعالم شده واريز نمائيدو سپس فيش تومان را به شماره حساب 25000مبلغ  -8

 ديرهاز قسمت پرداخت در سيستم ثبت نمائيد و جهت پيگيري صدوركارت باهيئت م

 مربوطه تماس حاصل نمائيد.

 

 توجه نمائيد:

لفن تدر صورت تغيير اطالعات شخصي مانند آدرس منزل، محل كار، تلفن همراه، 

ز به ي نيو ساير اطالعات شخص ام بيمارستان، نمنزل، محل كار، تغيير هيئت مديره

 طريق زير عمل نمائيد.

 ورود به سايت سازمان -1

 انتخاب گزينه ورود اعضا -2

 در قسمت شناسه كاربري شماره نظاموارد كردن  -3
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ب انتخا ودر قسمت كلمه عبور  شماره نظام به همراه شماره شناسنامهواردكردن  -4

 دكمه ورود به سيستم و ورود به صفحه اطالعات شخصي.

 انتخاب گزينه ويرايش اطالعات شخصي در اين صفحه -5

ه ثبت ب دكمدر پنجره نمايش داده شده تغييرات الزم را اعمال نموده و با انتخا -6

 امانهاطالعات و در نهايت دكمه تائيد نهايي اطالعات در بانك اطالعاتي س

 عضويت تغييرخواهد كرد.

يا  در صورت هرگونه مشكل و يا ابهام به هيات مديره مربوطه مراجعه

و در صورت عدم حل مشكل با شماره تلفن هاي   تماس حاصل نمائيد 

 سازمان )واحد عضويت( تماس حاصل نمائيد.

               

 

 پيشاپيش از همكاري شما متشكريم                      

 واحد عضويت سازمان نظام پرستاري                     


