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شیوه نامه شرکت در
»اولین دوره آموزش مجازی دفتر نهاد نمایندگی

کارمندان«  مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ویژه 

کارمندان محترم دانشگاه علوم پزشکی تبریز گرامی،  همکاران 

کارمنــدان را برگــزار می نمایــد و امیــد  دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه اولیــن دوره آمــوزش مجــازی - ویــژه 

گرامــی را جلــب نماییــم. در مــورد ایــن دوره نکاتــی وجــود دارد  اســت در ایــن مســیر بتوانیــم رضایــت حضــرت حــق و همــکاران 

کــه حتمــا بایــد همــکاران مــورد توجــه قــرار دهنــد.

بــرای ورود بــه ایــن دوره، ابتــدا از طریــق لینــک زیــر یــا لینــک موجــود در ســایت دفتــر نهــاد)nahad.tbzmed.ac.ir ( وارد 

ســامانه آمــوزش مجــازی دفتــر نهــاد )اختصاصــی دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز( شــوید.
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کپــی  کــس(  کــروم و فایــر فا گــوگل  گــر ورود از لینــک بــاال مقــدور نشــد، آدرس زیــر را در مرورگــر اینترنتــی خــود ) ترجیحــا  ا

کــرده و وارد صفحــه آغازیــن ســایت شــوید
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کــه بــرای اولیــن بــار وارد ایــن ســامانه شــده اســت بایــد روی دکمــه ثبــت نــام  کاربــر ی  پــس از ورود بــه صفحــه آغازیــن 
کلیک نماید تا وارد صفحه بعد )مطابق شکل2( شود و کد ملی خود را در محل مورد درخواست وارد نماید.2
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کــه در ایــن مرحلــه چنــد  کاربــر وارد خواهیــد شــد  کــد ملــی و تاییــد ســامانه، بــه صفحــه فــرم تکمیــل اطالعــات  پــس از ورود 
گیــرد و در صــورت رعایــت نشــدن ایــن نــکات 3 کــه حتمــا بایــد مــورد توجــه قــرار  نکتــه بســیار مهــم و ضــروری وجــود دارد 

که در ادامه توضیح داده می شود. کاربر با مشکالتی مواجه خواد شد 

در شــکل بــاال نمــای کلــی فــرم اطالعــات کاربر را مشــاهده می فرمایید که نکات مهم آن توضیح داده می شــود: 4

ج نمایید تا در مطابقت با کارنامه آموزشــی شــما مشــکلی پیش نیاید. 1-نام و نام خانوادگی را دقیق و مطابق شناســنامه خود در

  ) mmm@gmail.com :ج نموده و توجه داشته باشید  آدرس پست الکترونیک  شامل @  ) مثال 2- پست الکترونیکی فعال خود را در

بوده و دارایwww  نمی باشد.

کــه  ج فرماییــد ، چــون در مرحلــه بعــد بایــد شــماره اختصاصــی را  3-در وارد نمــودن شــماره همــراه، شــماره فعــال خــود را در

کثــر تــا 120 ثانیــه(  بــه شــماره 10006720 ارســال نماییــد. ج شــده توســط شــما )حدا ســامانه تولیــد می کنــد، از همــان شــماره در

کاربــران بایــد  کــه در مــورد ایــن دوره  کاربــر می باشــد  4- یکــی از مهمتریــن بخش هــای تکمیــل فــرم انتخــاب نقــش 

گزینه هــا دوره )بــه دلیــل اختصاصــی بــودن بــرای * گزینــه کارکنــان را انتخــاب نماینــد و در صــورت انتخــاب ســایر 

گروه های دیگر) استاد، دانشجو و ...( قابل مشاهده نخواهد بود. کارکنان( برای سایر 



کــه به دلیــل  5- بعــد از انتخــاب نقــش خــود در دانشــگاه بایــد محــل خدمــت خــود در دانشــگاه را انتخــاب فرماییــد 

وضعیــت خــاص دانشــگاه های علــوم پزشــکی  ) کــه واحدهــای تابعــه شهرســتانی زیر مجموعه شــهر اصلی هســتند( 

کاربــران صرف نظــر  از محــل خدمــت خــود در شهرســتان حتمــا بایــد شــهر تبریــز  را بــه عنــوان محــل خدمت 

انتخــاب نماینــد تــا دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز قابــل انتخــاب باشــد و از انتخــاب شــهرهای تابعــه اجتنــاب نماینــد.

 

کار تمــام اســت و فقــط الزم اســت شــما رمــز عبــوری شــامل حــرف و عدد)بــه انگلیســی( )حداقــل  6-  بعــد از ایــن مرحلــه تقریبــا 

کاربری)کــد ملــی شــما( و رمــز  کتــر( ایجــاد نماییــد و آن را یادداشــت نماییــد تــا در مراحــل بعــد بتوانیــد بــا اســتفاده انــام  کارا  8

عبــور ایجــاد شــده در ایــن مرحلــه وارد ســامانه شــوید.

کنــون(  پــس از ایــن مرحلــه شــما یــک بــار بــرای همیشــه عضــوی از خانــواده بــزرگ ) بیــش از یــک میلیــون نفــر تــا 
آمــوزش مجــازی دانشــگاهیان  دفتــر نهــاد نمایندگــی  رهبــری در دانشــگاه ها شــده اید و می توانیــد از درس هــا و 5

دوره های آن نهایت استفاده را ببرید.

البتــه توجــه داشــته باشــید فقــط دوره هــای اعالمــی توســط دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری در دانشــگاه علــوم 

پزشــکی تبریز )در قاب تفاهم نامه با واحد اموزش دانشــگاه و ...( دارای امتیاز یا جایزه یا ســاعت آموزشــی قابل محاســبه 

گرفته اســت صرفا از روی عالقه شــخصی  کثرا به رایگان در اختیار عزیزان قرار  که ا خواهد بود و ســایر درس های این ســامانه 

کارمنــدان عزیز  کــه  کاربــر محتــرم قابــل اســتفاده خواهــد بــود. بــر  همیــن اســاس یاد آور می شــویم  یــا مهــارت آمــوزی بــرای خــود 

می تواننــد تــا پایــان آبــان 96 پــس از ورود بــه ســامانه در دوره »اولیــن دوره آمــوزش مجــازی دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام 

کارنامه  کارمندان«  با مزیت ثبت 26 ســاعت آموزش عمومی  در  معظم رهبری دانشــگاه علوم پزشــکی تبریز - ویژه 

کارکنــان ) بــا هماهنگــی بــه عمــل آمــده بــا مرکــز ملــی آمــوزش ســالمت - NPMC ( بــر اســاس مصوبــه شــماره  آموزشــی 

203634/د/5 مورخــه1398/5/25 شــرکت نماینــد و عــالوه بــر حــظ معنــوی و معرفتــی از مزیــت یــاد شــده بهره منــد شــوند.

*

که محل خدمتشان در شهرستان ها) غیر از تبریز( است کارمندان واحدهای تابعه ای  نکته بسیار مهم برای 



نحوه ورود به دوره
 »اولین دوره آموزش مجازی دفتر نهاد نمایندگی

 مقام معظم رهبری دانشگاه علوم پزشکی تبریز - ویژه کارمندان«

کاربــری و رمــز ورود از آدرس زیــر وارد ســامانه شــوید ) لینــک ســامانه  پــس از طــی مراحــل ثبــت نــام در ســامانه و دریافــت نــام 

کنیــد.(  کپــی  در ســایت دفتــر نهــاد nahad.tbzmed.ac.ir  موجــود اســت و البتــه می توانیــد از همینجــا هــم در مرورگــر خــود 

کنیــد آدرس لینــک ورود دقیقــا همیــن باشــد و در قســمت بــاالی ســایت آرم دانشــگاه علــوم پزشــکی  و جملــه ســامانه  دقــت 

آمــوزش مجــازی نهــاد دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز را ببینیــد.
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کنید و وارد سامانه شوید. کاربری و رمز عبور خود را وارد  در صفحه یاد شده نام 

 



کــه بایــد روی دوره مــورد نظــر )  اولیــن دوره آمــوزش مجــازی  پــس از ورود بــه ســامانه بــا صفحــه زیــر مواجــه خواهیــد شــد 

کنیــد تــا وارد صفحه  کلیــک  کارمنــدان(   دفتــر نهــاد نمایندگــی مقــام معظــم رهبــری دانشــگاه علــوم پزشــکی تبریــز - ویــژه 

کلیــک بفرماییــد. ثبــت نــام در دوره مذکــور شــده و روی دکمــه ثبــت نــام در دوره 

3- پــس از ایــن مرحلــه شــما وارد صفحــه دوره خواهیــد شــد و الزم اســت در هــر درس ویدئــوی هــر درس و جــزوه خالصــه 

نــکات درس) در صــورت وجــود( مشــاهده فرمــوده و در پایــان آزمــون آن جلســه را بدهیــد تــا جلســه بعــدی آن درس برایتــان 

کنیــد. ــن دوره 12( را دریافــت  ــی ) در مــورد ای ــال شــود و بعــد از پایــان جلســه آخــر، آزمــون نهایــی را بدهیــد و نمــره قبول فع



 الزم بــه ذکــر اســت دریافــت ایــن گواهــی در پایــان دوره کامــا رایــگان بــوده و مســتلزم هیچ هزینه ای نیســت.
کــه در برخــی مــوارد نیازمنــد پرداخــت هزینــه  گواهــی تــک درس( در ایــن ســایت وجــود دارد  گواهــی )  ع دیگــری از   البتــه نــو

گواهی هــا )گواهــی تــک درس( را دریافــت نماینــد. کارمنــدان محتــرم ایــن  کــه الزم نیســت  اســت 

گواهی دوره نکات مهم در مورد دریافت 

سایر نکات مهم
گواهــی، اجبــاری اســت. البتــه  گذرانــدن حداقــل 2 درس بــرای دریافــت  کــه  ••• ایــن دوره شــامل 4 درس می باشــد 
کــرد و فقــط ســاعات آموزشــی هــر  کامــل دوره را دریافــت نخواهنــد  کــه تمــام دروس دوره را طــی ننماینــد نمــره  کســانی 

کارنامــه ایشــان ثبــت خواهــد شــد) هــر جلســه درســی معــادل یــک ســاعت آمــوزش عمومــی( درس در 

••• هــر جلســه درســی حــدودا 30 دقیقــه اســت و طــی نمــودن هــر یــک و دریافــت نمــره آزمــون آن 1 ســاعت در 
کارمنــد ثبــت خواهــد شــد. کارنامــه 

کارنامــه  ••• بــر اســاس هماهنگی هــای بــه عمــل آمــده بــا مرکــز ملــی آموزش هــای ســالمت دانشــگاه، ثبــت نمــرات در 
گواهی هــای دریافــت شــده بــه هیــچ ارگانــی  کارمنــد بــه صــورت خــودکار انجــام خواهــد پذیرفــت و نیــازی بــه ارائــه  آموزشــی 

کارنامــه  گواهی هــا را  در آرشــیو خــود نــگاه خواهــد داشــت تــا در صــورت عــدم ثبــت نمــرات در  کارمنــد محتــرم  وجــود نــدارد و 

آموزشــی خــود ایــن مــدرک را بــرای رفــع مغایــرت ارائــه نمایــد.

ارتباط با ما
گرام  ــتا ــه اینسـ ــت در صفحـ ــق عضویـ ــد از طریـ ــورد می توانیـ ــن مـ ــام در ایـ ــا ابهـ ــوال یـ ــه سـ ــتن هرگونـ ــورت داشـ در صـ

کارشناســـان مربوطـــه  دریافـــت نماییـــد. دفتـــر بـــه آدرس tbzmed.nahad  پاســـخ های خـــود را از طریـــق ارتبـــاط بـــا  

استقبال از ایده های نوآورانه فرهنگی
و  مســـئولین  بـــا  را  خـــود  ایده هـــای  می توانیـــد  مذهبـــی  و  فرهنگـــی  نوآورانـــه  ح  طـــر هرگونـــه  داشـــتن  صـــورت  در 

کشـــور  کشـــور و در دانشـــگاه های سراســـر  ح شـــما بتوانـــد در ســـطح  کارشناســـان دفتـــر در میـــان بگذاریـــد. چـــه بســـا طـــر

اجـــرا شـــده و موفق تریـــن باشـــد.




