
ساعت برای دانشجویان بوده است. در   24، سامانه ای است که هدف آن، فراهم کردن خدمات آموزشی در  سایت نهاد

غیردرسی به صورت آنالین در دسترس بوده و افراد که سایت نهاد نام دارد، کلیه منابع درسی و   ec.nahad.ir سامانه

آغاز کرده و در آن انواع دوره های   93مختلف می توانند از آن استفاده کنند. این سایت فعالیت رسمی خود را از سال  

آموزشی اعم ازدروس معارف، مهارتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی تدریس و ارائه می شود. در این سامانه خدمات  

تمامی مراکز از جمله سایت نهاد دانشگاه آزاد نیز ارائه می شود. در ادامه همراه ما باشید تا از این سامانه و امکانات  برای  

 .سایت ثبت نام بیشتر بدانید ec.nahad.ir آن به عالوه

گسترده     بیشتر  راه اندازی شده بود اما به دلیل شیوع ویروس کرونا در این روزها فعالیت بسیار  93سایت نهاد از سال  

 .تری داشته و در آن تمامی دانشجویان از از تمامی مقاطع فعالیت دارند

 .همانطور که اشاره کرده بودیم در این سامانه تمامی دانشجویان سراسری، آزاد، غیرانتفاعی و پیام نور فعالیت دارند

ردرسی به عالوه معارف اسالمی، سیاسی،  سایت نهاد برای تمامی دانشجویان امکان دسترسی به تمام منابع درسی و غی

 .مهارتی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم کرده است

  

  

از سراسر کشور از طریق  سایت نهاد دانشگاه آزادبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .یدتماس حاصل فرمای ایران تحصیلتلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

 ec.nahad.ir معرفی سایت نهاد

دانشگاهی آزاد، سراسری و ...  سایت نهاد، همان سامانه آموزش دانشگاهیان است. تفاوتی ندارد که دانشجوی مراکز 

باشید. در هر صورت می توانید از خدمات این وبسایت بهره مند شده و از خدمات آن استفاده کنید. از سامانه نهاد به 

عالوه بر دانشجویان، کلیه اساتید و کارکنان نیز می توانند استفاده نمایند. افراد عادی نیز امکان  ec.nahad.irآدرس، 

 .خدمات سامانه نهاد را خواهند داشت استفاده از

  

  

 راهنمای تصویری  + ec.nahad.ir راهنمای ورود به سایت نهاد

 .برای ورود به سامانه نهاد در ادامه این مطلب همراه ما باشید تا مراحل آن را بررسی کنیم

از منوی باالی صفحه روی گزینه باید وارد شوید. سپس  ec.nahad.ir برای ثبت نام و ورود به سایت نهاد به نشانی

 .ورود دانشجویان کلیک کنید

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af/
https://irantahsil.org/


  

 

  

  

 .پس از کلیک روی گزینه دانشجویان باید گزینه ثبت نام کلیک کنید

 .برای وارد شدن ثبت کد ملی خود را وارد کرده و سپس بررسی اطالعات را بزنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/ورود-به-نهاد.jpg


 

  

  

 نحوه ثبت نام در سایت نهاد 

سایت ثبت نام نهاد بپردازیم. همانطور که در  ec.nahad.ir یم به بررسی نحوه ثبت نام درما در این قسمت قصد دار

مقدمه اشاره کردیم، سایت نهاد برای تمامی دانشجویان، کارکنان و حتی افراد عادی در دسترس است تا این افراد بتوانند 

های آموزشی رایگان را ببنند. برای ثبت  در زمینه هایی همچون، معارف، مهارت های زندگی، فرهنگ و سیاست دوره 

 .نام در این سامانه، الزم است ابتدا به سایت نهاد در آدرس اشاره شده، مراجعه کنید

 .سپس از نوار باال گزینه ای به نام ورود دانشجویان را انتخاب می کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/12/ثبت-نام-در-نهاد.jpg


 

  

  

 .در این مرحله همانند تصویر زیر روی عبارت ثبت نام کلیک کنید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/سایت-نهاد-دانشگاه-آزاد.jpg


 

  

  

پس از درج کردن، کد ملی نیز روی گزینه بررسی اطالعات کلیک کنید تا اگر اطالعات شما تایید شده باشد، به مراحل 

 .بعدی هدایت شوید

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/ec.nahad_.ir-سایت-ثبت-نام.jpg


 

  

  

برای نام نویسی در سایت نهاد، الزم است ابتدا فرم اینترنتی را تکمیل کرده و اطالعاتی همچون، نام، نام خانوادگی، 

 .الکترونیک، تلفن همراه، جنسیت، استان و غیره را تکمیل کنیدپست 

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/سامانه-نهاد.png


 

  

  

 .در نهایت تیک مربوط به موافقیت با قوانین را زده و گزینه ثبت اطالعات را می زنید

 .پس از ثبت شدن اطالعات دوباره به صفحه ورود بیایید، تا با وارد کردن کد ملی و رمز عبور وارد سایت شوید

وارد پنل شخصی خود می شوید، می توانید تعهدنامه را بخوانید که در آن یک سری قوانین نوشته شده است.   هنگامی که

 .الزم است تمامی ثبت نام کنندگان، تیک موافقیت با این قوانین را فعال نمایند

  

  

https://irantahsil.org/wp-content/uploads/2021/09/آموزش-ورود-به-نهاد.jpg


 

  

  

 .اسامی اساتید و نام دوره های درسی نیز در همین قسمت درج خواهد شد

 .ی مد نظر شماست، پس از انتخاب آن دوره باید روی گزینه ثبت نام بزنیداگر دوره خاص

 .بعد از ثبت نام می توانید به مشاهده تعداد جلسات، ظرفیت دروس و دیگر موارد بپردازید

  

  

 .، کلیک کنیدچرا سایت نهاد بازنمیشهبرای دریافت پاسخ سوال 

  

  

 شرکت در آزمون های نهاد به چه صورت است؟ 

آزمون های دروس نیز تمامی افرادی که در سامانه نهاد ثبت نام می کنند، می توانند پس از گذراندن دوره آموزشی، در  

 .شرکت کنند

https://irantahsil.org/%da%86%d8%b1%d8%a7-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d8%aa-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%85%db%8c%d8%b4%d9%87%d8%9f/
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اگر فرد حد نصاب نمره را کسب کرده باشد، می تواند گواهی پایان دوره را نیز دریافت کند. در غیر این صورت الزم 

 .است مجدد برای شرکت در آزمون اقدام نمایند

 :مراحل شرکت در آزمون های سامانه نهاد به صورت زیر است

 .وارد شوید nahad.ir سامانه آموزش مجازیابتدا به 

 .سپس برای ورود به پروتال شخصی، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید

سپس الزم است روی گزینه آزمون جدید کلیک نید. اگر برای بار دوم است که قصد شرکت در آزمون را دارید، این  

 .گزینه به صورت اتوماتیک فعال خواهد شد

  

  

 امکانات نهاد شامل چه مواردی است؟ 

المی، دروس سیاسی  بیشترین خدمت این سایت مربوط به، آموزش مجاری است. عمده آموزش ها در حوزه معارف اس

 .و دروس فرهنگی است

 :از مهم ترین امکانات این سایت می توان به موارد زیر اشاره کرد

 خدمات آموزش در معارف اسالمی  •
 برگزاری دوره های مجازی رشد و توسعه فردی  •
 برگزاری دوره ضمن خدمت کارکنان •
 برگزاری دوره ارتقا اساتید •

 :ه استفاده می کنند باید به نکات زیر توجه داشته باشنددانشجویان و اساتیدی که از این سامان

 .برای استفاده از هر امکانی در سایت، الزم است پروفایل برای خودتان ایجاد کرده باشید

 .دانشجویان برای جستجوی خدمات دانشگاه خود به صورت اختصاصی، باید دانشگاه محل تحصیل را جستجو نمایند

 .شما فرهنگیان است، باید این سایت را جستجو کنیدبه طور مثال اگر دانشگاه 

  

  

 .کلیک کنید مشکالت سامانه نهادبرای آشنایی با 
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 نحوه دریافت گواهینامه از سامانه آموزش مجازی 

امه از این سایت بپردازیم، در ادامه همراه ما باشید. در  ما در این قسمت قصد داریم به بررسی نحوه دریافت گواهی ن

ابتدا الزم است دوره های آموزشی را گذرانده، آزمون داده و نمره قابل قبول را در آزمون کسب کرده باشید. پس از این  

 .مراحل، می توانید برای دریافت گواهی نامه از این سامانه اقدام کنید

شوید و نام کاربری و رمز عبور خود را وارد   ec.nahad.ir یت نهاد، ابتدا وارد سایتجهت دریافت گواهی نامه از سا

 .کنید. پس از وارد کردن نام کاربری و رمزعبور می توانید برای ورود اقدام کنید

 .حاال باید نام استاد خود را از میان لیست آورده شده در پنل کاربری بیابید و روی آن کلیک نمایید

 .یدی که باز می شود می توانید روی نام استاد خود کلیک کنیددر صفحه جد

 .کلیک کنید  حاال باید تیک دریافت گواهی را زده و روی صفحه جدیدی که باز می شود، روی صدور گواهی

 .صفحه جدیدی برای شما باز می شود که الزم است در این صفحه روی »صدور گواهی پایانی« کلیک کنید

 .این جا ختم نمی شود، حاال باید نوع گواهینامه را خود انتخاب کنیدالبته مراحل به 

 .در نهایت پس از انتخاب نوع گواهینامه و استادتان، می توانید روی گزینه دریافت فایل پی دی اف کلیک کنید

  

  

 .، کلیک کنیدآزمون نهاد چیستبرای اینکه بدانید 

  

  

 نامهبررسی مشکالت سامانه آموزش مجازی به هنگام صدور گواهی 

بسیاری از دانشجویان هنگام دریافت گواهی نامه از سامانه نهاد، با مشکل رو به رو می شوند. ما در ادامه قصد داریم  

 .ن مشکالت را بررسی کنیمای

گاهی یکی از مشکالت مربوط به عدم درج نمره توسط اساتید می شود. در این حالت تنها کاری که الزم است انجام 

 .دهید، صبر است تا نمره شما ثبت شود. زیرا تا وقتی که نمره شما ثبت نشده، امکان دریافت گواهی نامه وجود ندارد

 بروزرسانی سایت 

نکه نمره درج شده است نیز، شما نمی توانید گواهینامه خود را بگیرید. در این حالت یکی از دالیل ممکن  گاهی با ای

است مربوط به بروزرسانی سایت باشد. تمامی وبسایت های آنالین دوره هایی را صرف به روزرسانی وبسایت خود  

 .ا این دوره تمام شودمی کنند که کامالً طبیعی است. در اینگونه مواقع، باید صبر کنید ت

 نام دانشجو و دروسعدم تکمیل ثبت

از جمله علل دیگر عدم ارائه گواهی نامه در سامانه نهاد، مربوط به ناقص بودن اطالعات ثبت نام است. پس به این 

 .ه باشیدموضوع توجه داشته باشید که قبل از اقدام برای دریافت گواهی نامه، ابتدا اطالعات مورد نیاز را تکمیل کرد

https://irantahsil.org/%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f/


 عدم اتمام دوره آموزشی و دریافت گواهینامه

برای شرکت در کالس، آزمون و دریافت گواهی نامه همیشه تاریخ های معینی مشخص می شود. تمامی افراد موظف 

تا  هستند، در این تاریخ ها به سامانه نهاد مراجعه نمایند. در غیر این صورت افراد باید منتظر اعالم تاریخ های بمانند  

 .برای این موارد اقدام کنند

 بازبینی آزمون نهایی 

یکی از دالیل مشکالت سامانه نهاد قطعی اینترنت است. زیرا اگر افراد در حین شرکت در آزمون و یا پاسخ به سواالت  

است.  دچار قطعی اینترنت شوند، نمره آن ها صفر در نظر گرفته خواهد شد. مورد بعدی مربوط به عدم ثبت نمره 

دانشجویان باید هنگام شرکت در آزمون، ثبت نمره را زده باشند. در غیر این صورت نمره شما ثبت نشده و در نتیجه  

 .گواهی نامه ای نیز صادر نخواهد شد

 های اساتید دروس مختلف پیدا نشدن دوره 

اشته باشد. به طور مثال ممکن  این مشکل یعنی پیدا نشدن دوره های اساتید دروس مختلف، می تواند دالیل مختلفی د

 .است، هنوز دوره های مد نظر شما تعریف نشده باشد

هنگامی که ثبت نام می کنید، الزم است دانشگاه خود را درست انتخاب کرده باشید. بدین شکل که اگر درست انتخاب 

 .نکرده باشید، الزم است آن را اصالح کنید

دمات سایت نهاد دارید، الزم است با کارشناسان در ارتباط باشید تا مشکالت  اگر مشکالت دیگری نیز برای استفاده از خ

 .شما برطرف شود

  

  

 فراموشی نام کاربری و رمز عبور در سایت نهاد 

اگر در سامانه نهاد، نام کاربری و رمزعبور را فراموش کردید، الزم است مراحل زیر را طی کنید. همانطور که می  

 .ترسی به نام کاربری و رمزعبور، نمی توانید از خدمات این سامانه بهره مند شویددانید، در صورت عدم دس

و سپس روی گزینه  وارد شده   ec.nahad.ir برای به دست آوردن دوباره نام کاربری و رمزعبور، ابتدا به سامانه

 .فراموشی رمز عبور کلیک کنید

، مواردی همچون نام خانوادگی، el@nahad.ir به آدرسدر این مرحله از شما خواسته می شود که برای بازیابی 

 .کدملی، پست الکترونیک و شماره موبایل را بفرستید

 .در عنوان ایمیل می توانید فراموشی رمز عبور را درج نمایید

  

  

 سایت نهاد فرهنگیان چیست؟

نوان دوره ضمن خدمت کارکنان  منظور از سایت نهاد فرهنگیان همان سایت نهاد است که در تب آخر منوی سایت با ع

نشان داده می شود. با کلیک روی این عبارت به صورت کلی وارد صفحه ای دیگر خواهید شد که در آن تمامی 



است. منظور از این اطالعات، دوره های ضمن  سامانه ضمن خدمت فرهنگیاناطالعات مربوط به کارکنان آمده و 

 .خدمتی است که برای فرهنگیان استفاده می شود و می توانند از آن ها برای افزایش امتیاز و رتبه خود استفاده نمایند

  

  

  اخبار مرتبط با سایت نهاد آموزش مجازی دانشگاهیانآخرین 

 .در این قسمت با ما همراه باشید تا آخرین اخبار مرتبط با سایت نهاد را بررسی کنیم

 1400خرداد  10

در تاریخ دهم خرداد، اعالم شد دانشجویان امکان مشاهده فیلم تدریس اساتید را در این سامانه خواهند داشت. حتی امکان 

در آزمون نیز برای آن ها وجود دارد. اگر افراد حداقل سواالت را به درستی پاسخ داده باشند، برای آن ها  شرکت

 .گواهی نامه نیز صادر خواهد شد

 1400خرداد  3

در تاریخ سوم خرداد، اعالم شد که تمامی دانشجویان از مراکز فرهنگیان، فنی و حرفه ای و غیره می توانند پس از 

ره های آموزشی، مدرک پایان دوره خود را نیز دریافت کنند. البته افراد باید حد نصاب نمره را کسب  شرکت در دو

 .کرده باشند

 1400خرداد  2

در تاریخ دوم خرداد، سایت نهاد اعالم کرد که دانشگاهیان می توانند برای گذراندن دروس معارف از این سامانه استفاده 

 .نمایند

  

  

 دانشگاه آزاد سایت نهاد 

برخی از دانشجویان در رابطه با نحوه استفاده از خدمات سایت نهاد دانشگاه آزاد می پرسند. در این خصوص باید به 

شما بگوییم که این سامانه برای دانشگاه آزاد به صورت مجزا تعریف نشده است. در واقع شما تنها کاری که الزم است  

 .در این سامانه استانجام دهید، انتخاب دانشگاه آزاد 

  

  

 خالصه مطلب

بپردازیم.   ec.nahad.ir ما سعی کردیم در این مطلب به بررسی جزییات سایت نهاد و نحوه استفاده از خدمات در آدرس

در صورتی که پس از مطالعه این مطلب، نیاز به اطالعات بیشتری در خصوص، سامانه نهاد و یا سایت نهاد دانشگاه  

سایت ثبت نام نیز   ec.nahad.ir توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید. کارشناسان ما در رابطه با آزاد داشتید، می

 .اطالعاتی کافی را در اختیار شما قرار خواهند داد

  

https://irantahsil.org/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%b6%d9%85%d9%86-%d8%ae%d8%af%d9%85%d8%aa-%d9%81%d8%b1%d9%87%d9%86%da%af%db%8c%d8%a7%d9%86/


  

از سراسر کشور از   سایت ثبت نام ec.nahad.irبرای کسب اطالعات بیشتر در رابطه با 

 .تماس حاصل فرمایید ایران تحصیلطریق تلفن ثابت با مرکز مشاوره 

 (تماس از استان تهران) 9099072952 تماس از سراسر کشور و 9099072952

 شب حتی ایام تعطیل  1صبح الی  8پاسخگویی از  از طریق تلفن ثابت بدون گرفتن کد تماس

  

  

  

 

https://irantahsil.org/

