به نام خدا
راهنمای آموزشی سامانه آموزش مجازی دفتر توسعه فناوری سالمت ()HTDO
نحوه ثبت نام در سامانه
 -1جهت ورود به سامانه باید مراحل زیر را طی نمود.
 اتصال به اینترنت
 آدرس  http:// Htdo.tums.ac.irرا در مرورگر خود وارد نموده و وارد برنامه شوید.
نکته :برای ورود به سامانه و مشاهده صحیح صفحات از مرورگر فایرفاکس استفاده نمائید.
همچنین لینک این سامانه در سایت مدیریت توسعه فناوری سالمت دانشگاه به آدرس http:// Roshd.ac.ir
نیز قرار داده شده است.

 -2پس از ورود به صفحه اصلی سامانه آموزش مداوم اینترنتی جامعه پزشکی (شکل زیر) ،به منظور دریافت
گواهینامه ،ثبت برنامه در کارنامه مطالعاتی و یا کسب امتیاز الزم است در سامانه به شرح زیر ثبت نام
نمائید.

 -3پس از ورود به صفحه ثبت نام اطالعات درخواستی را تکمیل و در قسمت جامعه هدف دانشگاه علوم
پزشکی همدان را انتخاب نمائید ( .کاربران و هسته های فناور مرکز رشد لطفا در ابتدای نام کاربری خود
از کلمه ) )Hamadanاستفاده نمائید.

 -4پس از تکمیل اطالعات توسط سامانه کد فعالسازی به آدرس ایمیل وارد شده در صفحه ثبت نام ارسال
می گردد .که کدفعالسازی را در قسمت اجرای کد فعالسازی در صفحه اصلی سایت وارد و یوزر خود را
فعال نمائید.

 -5کد فعالسازی و آدرس ایمیل وارد شده در صفحه ثبت نام را در صفحه زیر وارد و برای خود کلمه عبور
انتخاب و وارد نمائید .سپس دکمه ثبت را کلیک نمائید.

 -6پس از تکمیل مراحل ثبت نام (مراحل فوق) می توانید وارد سامانه شده و از کارگاه های مجازی استفاده
نمائید( .به شرح زیر)

نحوه شرکت در کارگاه
 -1جهت ورود به سامانه جهت شرکت در کارگاه ها ،ابتدا وارد صفحه اصلی به آدرس http://
 Htdo.tums.ac.irشده و نام کاربری و پسورد خود را وارد نمائید.

 -2پس از ورود به پانل کارری خود از لیست کارگاه ها در ستون سمت راست کارگاه موردنظر خود را کلیک
نمائید و از انتهای صفحه دکمه شروع برنامه را کلیک نمائید.

 -3با کلیک بر روی شروع برنامه و مرحله بعد وارد صفحه محتوا (شکل زیر) می شوید که با کلیک بر روی
نمایش در صفحه جدید فایل محتوای کارگاه را مشاهده می نمائید.
جهت مشاهده و پخش فایل ها برنامه  AdobeFlashPlayerنصب نمائید.

 -4پس از اتمام پخش فایل محتوای کارگاه به صفحه قبل بازگشته و با کلیک بر روی دکمه مرحله بعد وارد
آزمون کارگاه می شوید.

 -5پس از ورود به صفحه سواالت و پاسخ به سواالت ،فرم نظرسنجی را تکمیل و با زدن دکمه پایان ،آزمون
خاتمه می یابد.

