
 شیوه نامه شرکت درکالسهای آموزش مجازی

 دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دردانشگاههای آزاد اسالمی استان اصفهان

آموزش "شده و در پایین صفحه روی دکمه    سوارد تارنمای دفترنهاد به آدر (1

کلیک نمایید. "مجازی دانشگاهیان

 
 

کلیک نمایید تا به صفحه جدید هدایت شوید. "ثبت نام "پس از ورود به سامانه آموزش مجازی روی  (2

 
 

http://www.nahadazadesf.ir/


کلیک نمایید. "بررسی اطالعات "کد ملی خود را وارد نموده و روی  (3

 
 

اطالعات خواسته شده را تکمیل نمایید.پس از ورود به صفحه جدید  (4

 
 



با زدن دکمه ثبت اطالعات به صفحه زیر هدایت می شوید که باید نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید: (5

 
 

با ورود به صفحه شخصی خود پیغام زیر برای شما ظاهر می گردد که باید روی بخش مشخص شده در زیر کلیک  (6

ارسال نمایید تا شماره تلفن همراه  11116021شما ظاهر گردد. کد ظاهر شده را به شماره  نمایید تا یک کد برای

شما تایید گردد.

 
 



با زدن دکمه قرمز رنگ باال سمت چپ صفحه از صفحه شخصی خود خارج شوید و از طریق وبسایت نهاد دوباره  (0

خود دوباره به پورتال خود هدایت می وارد بخش آموزش مجازی شوید.با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور 

شوید.در این بخش روی دوره مورد نظر کلیک کنید.

 
 

 

 پس از ورود به صفحه ی دوره ، روی درس مورد نظر کلیک نمایید. (8



با ورود به صفحه درس مورد نظر ، جلسات درسی برای شما ظاهر می گردد که می توانید آن ها را به ترتیب طی  (9

نمایید.

 
 

 

نکته: دقت نمایید که هر بار ورود شما به سامانه آموزش مجازی صرفا باید از طریق وبسایت دفتر نهاد به آدرس 

 باشد تا دروس مربوط به دفتر نهاد آزاد اصفهان به شما نمایش داده شود.  

 

می توانید گواهی خود را از سامانه دریافت نمایید. با ارائه گواهینامه خود به دفتر نهاد نکته: پس از پایان دوره 

 به آدرس زیر میتوانید گواهینامه اصلی خود را تحویل بگیرید.

 

مجموعه اداری -بهمن 22خ -خ بزرگمهر-آدرس دفتر نهاد رهبری دانشگاه آزاد اسالمی استان اصفهان: اصفهان

 دانشگاه آزاد اسالمیساختمان -غدیر

 

 آقای ابراهیمی تماس حاصل نمایید. 117داخلی  07271223130در صورت وجود هرگونه سوال یا ابهام با شماره 

http://www.nahadazadesf.ir/

