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ورود به سامانه مدیریت آموزش و یادگیری الکترونیک

ورود به پنل کاربران

ورود به پنل رابطین آموزشی دستگاه های اجرایی

 -ورود به سااااااادیدیه یموزو

یادگ و ودد ز

الکتزوی ک به درس chb.mpedu.ir
 اون فدول راهنما را اد صاااااوله اوا سااااادیدیه ییی تاای م درودف یمدو م.

 ورود به پنل کاربران اد ینا بدال صوله ورود بد نام کاربری و رمز عبور oیدم کدربز  :کم یلی بمون خط ت زه
 oری عبار 123456 :در اول ن ورود

 داشبارد -پنل رابطین آموزشی

مرحله 4

مرحله 5

مرحله 6

اصالح اطالعات کارکنان دستگاه اجرایی

اصالح اطالعات کارکنان

اصالح اطالعات سربرگ اطالعات فردی و سازمانی

 -ینا مدیریت کارکنان

 جستجو و ایتخدب کارمند یارد یظز -ایتخدب ونه نمایش جزئیات کاربر

 اصالالالالالالالح کل ااه ف لاامیااد اطالعاادتی فزد ،سددیدیی و تلص لی کدرکندن

نکات مهم
 در بدو ورود به ساادیدیه اصالالالح یشااخصاادد فزد  ،سااددیدیی ،تلصا لی و ری عبار خاد شاامد به عناان رابط یادشاای دسااتهده اازاوی الزامی اسا  .ریعبار فعلی شمد  123456یی بدشم .لطود ً در حوظ و یههمار ری عبار اموم خاد کاشد بدش م .بموهی اس در ورودید بعم بد ری عبار اموم وارد
سدیدیه خاای م شم.
 چندیچه کدرینم در دسااتهده اازاوی شاامد نمی باشالالد و ود به دسااتهده اازاوی دوهز منتقل شاامه اس ا ی مار ف لم اطالعدتی دسالالتگاه اجرایی را بزابزفراگیر آزاد قزار دی م .اون یسئله در خصاص کدرکندن بددیشسته ،تعل ق اد خمی و  ...یصماق ندارد و یی بدوستی اطالعدد یدن اصالح زدد.
 ا ز کدرینم در دستهده شمد وجود دارد که در ل س کدربزان قدبل یشدیمه نیست ،اد صوله ورود به پرتال کاربران بد کمیلی و و ری عبار 123456وارد سدیدیه شمه و دستهده اازاوی او را تغییر دی م .ا ز ورود بد کم یلی و ری عبار یمکن نبود بدوم اد ونه ثبت نام در صوله ورود به پزتدا کدربزان
به عناان کدرینم جدید دسااتهده اازاوی بزا او تب یدم و اد پزتدا خاد به عناان رابط یادشاای دسااتهده اازاوی تب یدم و را تایید یمدو م( .پ شاانهدد
ی شاد در اون صارد اد  2یزور ز یتودود به صارد یم یدن استودده یمدو م).
 اصالح تصویر پرسنلی کدرکندن در اون یزحله الزامی نمی باشد و در یزحله بعم تاسط خاد کدرکندن اصالح خاایم زدوم. -در اموا پست سازمانی در سزبزگ اطالعدد سددیدیی ف ط آخرین پست سازمانی کدرینم تب

زدد ،بموهی اس سدب ه پس ید سددیدیی کدرینم

در یزاحل بعم تاسط خاد کدرکندن تب خاایم زدوم.
 -در ساازبزگ اطالعات تحصالالیلی ف ط باالترین مدرک تحصالالیلی کدرینم تب

زدد ،بموهی اساا یمارک تلص ا لی کدرینم در یزاحل بعم تاسااط خاد

کدرکندن تب خاایم زدوم.
 چندیچه ونه یارد یظز شمد در ونه ید ف لمید اطالعدتی رده اداری ،رشته شغلی،رسته شغلی و نوع استخدام یاااد یمی بدشم ،یزاتب را اهاصالح به یموزو

یادگ و پژویش ید تاسعه و ونمه یهز سددیدن به شمدره ید  33347041و ود  33331107اطالع دی م.

