بسمه تعالی

دستورالعمل چگونگی شرکت در آزمون و دریافت گواهی نامه
(ویژه سلسله وبینارهای آموزشی ویژه وزارت بهداشت در دانشگاههای علوم پزشکی کشور)
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چگونگی شرکت در آزمون
شرکت کننده محترم؛ لطفاً مراحل زیر را با دقت مطالعه نموده و سپس نسبت به انجام آزمون در هر وبینار اقدام فرمایید.

ورود به پنل کاربری شخصی و تکمیل اطالعات

برای ورود به حساب کاربری به سایت کانون پتنت ایران به آدرس؛  www.patentoffice.irمراجعه فرمایید و با توجه به تصویر ( ،)1وارد پنل کاربری شخصی خود شوید.

1

تصویر ( -)1شمایی از صفحه ورود به پنل کاربری شخصی
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نکات قابل توجه:



برای ورود به سامانه بهتر است از مرورگر  firefoxاستفاده گردد.
قبل از ورود به سامانه بهتر است نسبت به حذف اطالعات ذخیره شده در حافظه مرورگر سیستم خود اقدام نمایید.
( به دلیل بروز رسانیهایی که در سرور کانون پتنت ایران رخ می دهد).



در هنگام ورود به سامانه می بایست نوع ورود به عنوان فرد حتماً مشخص شود.
( در غیر این صورت پس از چند بار تالش نا موفق جهت ورود به سامانه به دلیل موارد امنیتی حسایب کاربری شما غیر مجازخواهد شد).



در هنگام درج رمز عبور به بزرگ و کوچک بودن حروف انگلیسی دقت نمایید.



چنانچه با مشکلی در ایجاد و یا ورود به حساب کاربری خود مواجه شدید؛ لطفاً عکس کارت ملی خود را به همراه ذکر مشکل ایجاد شده به ایمیل
 info@patentoffice.irو یا  event@patentoffice.irارسال فرمایند ،تا مراتب توسط دبیرخانه و آکادمی کانون پیگیری گردد).
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انتخاب آیتم" لیست کارگاه های آموزشی ثبت نام شده"

مطابق با تصویر ( ،) 2پس از ورود به پنل کاربری به صفحه کاربری شخصی وارد خواهید شد که در این قسمت "،لیست کارگاه های آموزشی ثبت نام شده" را انتخاب نمایید.
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تصویر ( -)2شمایی از صفحه ورود به صفحه کاربری و انتخاب لیست کارگاه های آموزشی ثبت نام شده
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پاسخ به نظر سنجی کارگاه فعال شده* و ثبت آن
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پاسخ به آزمون کارگاه فعال شده و ثبت نهایی آن

مطابق با تصویر ( ،)3پس از ورود به لیست کارگاه های آموزشی ثبت نام شده ،برای عنوان کارگاهی که فیلد های آزمون و نظر سنجی؛ ابتدا فرم نظر سنجی را تکمیل و
ثبت نموده و سپس آزمون را شروع نمایید.

4

3
آزمون فعال

آزمونهای
غیر فعال

تصویر ( -)3شمایی از صفحه لیست کارگاههای آموزشی ثبت نام شده و نمایش عنوان کارگاهی که آزمون و نظر سنجی برای آن فعال شده است (آزمون فعال)
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* کارگاه فعال شده  :کارگاهی است که نمایش فیلد نظرسنجی و آزمون برای آن کارگاه مشخص شده است.
توجه  :آزمون فقط در تاریخ و ساعتی که از طریق ایمیل به شما اطالع رسانی گردیده است فعال می باشد.

 نحوه دریافت گواهی نامه
شرکت کننده محترم؛ گواهی نامه های آکادمی کانون پتنت ایران برای سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری ویژه وزارت بهداشت ،شامل  2نوع گواهی ( قبولی در
آزمون و گواهی حضور) است که شرایط و نحوه دریافت آن به قرار زیر است؛
 -1گواهی قبولی در آزمون:
این گواهی شامل "وبینارهای آموزشی" سلسله وبینارهای آموزشی مالکیت فکری ویژه وزارت بهداشت است و دریافت این نوع گواهی منوط به شرکت در آزمون مطابق
با تاریخ و زمان اعالم شده طی ایمیل های ارسالی از طرف آکادمی کانون و کسب حد نصاب امتیاز آزمون است .بدیهی است در صورت کسب نکردن حد نصاب
امتیاز ( 60درصد آزمون )  ،فیلد گواهی قبولی در آزمون برای کارگاه مورد نظر نمایش داده نخواهد شد.
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در صورتی که شرکت کننده در آزمون حد نصاب قبولی را دریافت کرده باشد مطابق با تصویر ( ،)4فیلد گواهی قبولی در آزمون در صفحه لیست کارگاه های آموزشی ثبت نام
شده فعال شده و امکان دریافت گواهی نامه آزمون وجود خواهد داشت.
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تصویر ( -)4شمایی از صفحه لیست کارگاه ثبت نام شده ای که شرکت کننده در آزمون کارگاه قبول شده است
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مراحل دریافت گواهی قبولی در آزمون

در صورتی که شرکت کننده در آزمون حد نصاب قبولی را دریافت نکرده باشد ،امکان دریافت گواهی نامه آزمون وجود نداشته و مطابق با تصویر ( ،)5هیچ فیلدی برای آن فعال
و نمایش داده نخواهد شد .

عدم کسب حد نصاب امتیاز و در
نهایت عدم نمایش گواهی قبولی
در آزمون

تصویر ( -)5شمایی از صفحه لیست کارگاه ثبت نام شده ای که شرکت کننده در آزمون کارگاه قبول نشده است
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 -2گواهی حضور:
این گواهی شامل؛ "وبینارهای ترویجی" یعنی (معرفی کانون پتنت ایران و نحوه ثبت درخواست در پرتال کانون پتنت) است و بدون برگزاری آزمون می باشد.
دریافت این نوع گواهی صرفاً منوط به تکمیل فرم نظرسنجی است و مطابق با اطالع رسانی ها در حساب کاربری آماده دریافت می باشد.

1

2

مراحل دریافت
گواهی حضور

تصویر ( – )6شمایی از صفحه لیست کارگاه ثبت نام شده ای که گواهی حضور برای آن فعال و نمایش داده شده است

"با آرزوی

موفقیت"

آکادمی کانون پتنت ایران
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