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نحوه ثبت نام:
جهت شرکت دورههای مجازی جامعه پزشکی ابتدا از طریق آدرس  /http://htdo.tums.ac.irو با استفاده
نرم افزار  Mozilla Fire Foxوارد سایت دفتر توسعه فناوری سالمت میشوید.

سپس برای انجام پروسه ثبت نام گزینه ثبت نام را انتخاب و نسبت به تکمیل دقیق اطالعات شخصی اقدام
فرمایید.

توجه :در صورت اشتباه در ثبت کد ملی ،ایمیل آدرس یا جامعه هدف ،امکان دسترسی به پروفایل و امکان
شرکت در دوره ها از شما سلب می گردد.

شرکت در دوره آموزشی:
پس از تکمیل ثبت نام از طریق کلیک بر روی داشبورد سمت راست صفحه نسبت به انتخاب دوره مورد نظر
اقدام نمایید.

در این مرحله در انتهای صفحه بر روی گزینه شروع برنامه کلیک نمایید.

در این قسمت توضیحات مربوط به دوره را مطالعه نموده و سپس بر روی گزینه مرحله بعد کلیک نمایید.

در این مرحله بر روی گزینه نمایش در صفحه جدید کلیک نمایید.

در این مرحله صفحه جدیدی باز می گردد که در آن فیلم آموزشی به پخش می گردد.

پس از اتمام فیلم آموزشی نسبت به طی پروسه امتحان آنالین و صدور گواهی اقدام نمایید.

ثبت گواهی قبولی در دوره در سایت پژوهان دانشگاه:
جهت ورود به سامانه پژوهان ابتدا از طریق سایت  ssu.ac.irوارد سایت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
شوید و بر روی سیستم امور پژوهشی کلیک نمایید.

پس از انجام ثبت نام و تکمیل این پروسه ،وارد پروفایل شخصی خود شوید.

در این مرحله بر رووی گزینه دوره /کارگاه های توانمندسازی فناورانه کلیک نمایید.

در این مرحله عنوان دوره به فارسی و انگلیسی تایپ گردد.

در این قسمت براساس اطالعات مورد نیاز ،تکمیل می گردد و سپس گواهی قبولی در دوره ضمیمه می
گردد و گزینه ارجاع به کارشناس پژوهشی انتخاب نمایید.

