
 

   

 

 

 نویدراهنمای سامانه 

 1400ماه مرداد

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران

 واحد فناوری اطالعات معاونت آموزشی
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 آدرس مستقیم ورود به سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی ایران:

 

 

 برای ورود به سامانه نوید از دو طریق می توان اقدام کرد:

 ورود از طریق نام کاربری سما -1

 ورود از طریق نام کاربری غیر سما -2

 در نوید می برد و با هم تفاوتی ندارند.هردو روش شما را به صفحه شخصیتان 

 

 

 

 

 

 

https://iumsnavid.vums.ac.ir/
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 ورود از طریق نام کاربری سما 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

)اگر نام کاربری و رمز عبور سما ندارید به آموزش  کلیک کنید سپس نام کاربری و رمز عبور سما را وارد کنید "سما"برروی دکمه 

 دانشکده مراجعه فرمائید(

 ورود از طریق نام کاربری غیرسما:

  از سامانه در اولین بار استفادهنام کاربری:                           @email.comکدسما 

 به صورت پیش فرض : در اولین بار استفاده از سامانه  رمز عبور          sp123456  

 نکته های مهم: 

 را می توانید به ایمیل معتبر خودتان تغییر دهید کاربری و رمز عبورنام  -

رمز به شما ایمیل خواهد   "مکردعبور را فراموش کلمه  "اگر رمز عبور خود را فراموش کرده اید با کلیک روی عبارت   -

 کاربری شما ایمیل معتبر و قابل دسترس خودتان باشدشد، بدیهی است این اتفاق زمانی می افتد که نام 

 نام کاربری و رمز عبور را در جایی یادداشت نمائید -

 دیباش داشته را دقت تینها  و فارسی یا انگلیسی بودن کیبورد لیمیا بزرگ و کوچک حروف به پیتا در -

 دییفرما یخوددار جدا قسمتن یا در گرید افراد ای و دوستان لیمیا ثبت از -

 

 ددلخواه تغییر دهی نام کاربری و رمز عبور را بهبعد از ورود وصیه می شود ت

 

mailto:code@email.com
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 فحه شخصیص

اگر درسی هست که درترم جاری دارید اما در لیست دروس خود دارید) ا مکه در سامانه س یدروسلیست  :های جاری درس 

لیست این افراد در صفحه اول نوید در بخش اخبار دانشگاه  -تماس بگیرید خود نماینده آموزش مجازی دانشکدهنمی بینید حتما با 

 .وجود دارد(

ممکن است درس فقط به نام استاد مسئول درس ثبت شده باشد و امکان سی که بصورت تیمی تدریس می شوند، برای درو

ت االآموزش دانشکده خود تماس بگیرید تا اشک سکارشنابارگذاری فایل برای سایر اساتید همکار نباشد. در چنین شرایطی حتما با 

 .ح شودالاص

 

 

 استاد و دانشجوی گرامی! توجه فرمائید 

از سما به نوید فراخوانی می شوند، پس الزم است در بازه  تقویم آموزشی دانشگاههای زمانی خاصی طبق دروس در بازه 

د و هرگونه مغایرت به سرعت به آموزش دانشکده اطالع کلیه دروس خود را در سما چک کنی "حذف و اضافه"و  "انتخاب واحد"

اخوانی دروس متوقف می رترم انجام می شود، ف "حذف و اضافه "داده شود، بدیهی است پس از آخرین فراخوانی که روز بعد از 

 د اضافه نخواهد شدگردد و اگر درسی بعد از این تاریخ حذف و یا اضافه شود به سامانه نوی
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 ماژول های درس

کلیک کنید تا درس فعال شود، اگر در بازه ترم جاری برروی دکمه  "ارائه درس "اولین بار که وارد درس می شوید برروی دکمه 

 .نکنید درس دیگر ارائه نخواهد شد کلیک" ارائه درس"

 .کلیک کنید تا وارد صفحه درس شوید "مشاهده"برروی دکمه سبز رنگ 

 

 

 

 :در بخش باالیی صفحه وجود داردسه دکمه 

 

 معرفی درس 

 
 

 قسمت وارد کنید اینرا در : طرح درس  معرفی و اهداف 

 لیست اساتید درس در این بخش آمده است، اگر مایل هستید فردی را به عنوان همکار و یا گروه تدریس :

 کنیدو اضافه دستیار تدریس به درس خود اضافه کنید در این بخش می توانید نام او را جستجو 

  کنید مشخصدر این بخش  رادانشجو و جزئیات کسب نمره : نحوه ارزشیابی ارزشیابی 

 در این قسمت وجود دارد، می توانید از این لیست خروجی اکسل  لیست اسامی دانشجویان درس :دانشجویان

 بگیرید
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 نمرات  

 نمره درس را در این بخش مشخص کنید جزئیات :تنظیم اجزای نمره 

 به شرطی که در ابتدای  مشاهده نمرات: در این بخش نمرات کسب شده هردانشجو را می توانید ببینید

 ترم جزئیات نمره را مشخص کرده باشید

 

 
 

  :را  محتوای مورد نظراز قسمت کپی درس  را درترم های گذشته و در همین سامانه ارائه داده اید،اگر درسی کپی درس

 به درس ترم جدید فراخوانی نمایید
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 محتواها و منابع

 

 
 

  درس استاین بخش برای بارگذاری جلسات 

   بارگذاری کنید  یک منبعدرسی  هر جلسهبه ازای 

  کلیه فایل های یک جلسه خاص را یکجا بارگذاری کنید) مثال کلیه فایل های مربوط به جلسه اول را در همان جلسه

 اول بارگذاری کنید(

  :تهیه  اسکورمرونیکی تعاملی اگر از قبل محتوای الکتنوع فایلی که می توانید بارگذاری کنید مشخص شده است )نکته

 (دکنی کی را بارگذاریفایل زیپ محتوای الکترونی ، کرده اید

 فایل و برای جلسه دوم 4یعنی اگر برای جلسه اول  رگزارش های آماری استفاده می شودتعداد جلسات د ،درسامانه نوید

اگر  ید بنابرایندرس بارگذاری کرده اجلسه  2چون ثبت می شود  2فایل بارگذاری کرده اید در گزارش آماری عدد 3

تعریف کنید و مجزا حتما سه جلسه  برعهده شما گذاشته شده استسه جلسه  مثالاستاد یک درس گروهی هستید و 

ها تعداد جلسات  مبنای تفکیک فایلچون  ه مربوط به خود بارگذاری نماییدفایل های مربوط به هر جلسه را در جلس

 درس است

 مگابایت می باشد 100فایل برای بارگذاری هر حداکثرحجم مجاز 

  دانشجو را در نظر  تا جایی که ممکن است فایل های با حجم باال برای دانشجو در نظر گرفته نشود)محدودیت دانلود

برای اطالع از این نرم افزارها و نحوه  کنند،نرم افزارهای مختلفی وجود دارند که می توانند فایل ها را کم حجم  ،بگیرید(

 مراجعه کنید.  vec.iums.ac.irسایت مرکز آموزش مجازی دانشگاه به آدرسبخش راهنماهای کوچک کردن فایل ها به 

 .دیکناز دراپ باکس یا روش های دیگر استفاده مجبور به ارائه فایلی با حجم بزرگتر هستید بنابه دالیلی اگر 

  دقیقه باشد 30حداکثر زمان هرفایل 
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 منبع جدید به درسافزودن 

 کلیک کنید: "ایجاد منبع "برروی 

 

 بخش های ستاره دار حتما تکمیل شوند 

 د دارد را در بخش توضیحات وارد کنیدوات خاصی که در مورد درس وجتوضیح 

 قابل مشاهده خواهد بود یانتاریخ مشاهده: در چه تاریخی فایل بارگذاری شده برای دانشجو 

  :آخرین زمانی که این درس برای دانشجویان قابل مشاهده خواهدبود تاریخ پایان دسترسی 

  انتخاب محتوای آرمان: اگر برای بخش آزمان دانشگاه مجازی فایلی تهیه کرده اید از این بخش می توانید به آن دسترسی

 انشگاه مجازی مراجعه فرمائید(داشته باشید )برای کسب اطالعات بیشتر به سایت د

  :اگر محتوای مورد نظر را قبال هم بارگذاری کرده اید در این بخش فایل محتوا بارگذاری می شود؛ انتخاب فایل از مخزن

کلیک کنید  "افزودن فایل جدید"اما اگر فایل محتوا جدید است برروی ؛ در این قسمت جستجو و مجدد بارگذاری کنید

 روی کامپیوتر شخصی خود جستجو و بارگذاری کنیدو فایل را از 

 :درس  ، شما متوجه شوید که آیا دانشجوکلیک کند "منبع را مطالعه کردم "اگر دانشجو برروی  تنظیمات پایان مطالعه

 بهترین کار برای)ممکن است مطالعه نکرده باشد و صرفا گزینه را تیک زده باشد بنابراین را مشاهده نموده است یا خیر

 به ازای هر جلسه خودآزمون و یا تکلیف تعریف کنید(اطمینان از مطالعه درس این است که 

  را برای بارگذاری محتوا بزنیددکمه ذخیره 

 می توانید ترتیب منابع را از طریق برداشتن و کشیدن جابجا کنید 
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 بیشترمطالعه ایجاد محتواها و منابع 

 درس را در این بخش بارگذاری کنیدفایل های کمک آموزشی و یا مطالعه بیشتر 

 

 تکلیف

 

 کلیک کنید "ایجاد تکلیف"برروی 

 

 بخش های مختلف تکلیف را تعریف کنید و در صورت نیاز فایل اضافه کنید 

  نیدکمی توانید تکلیف را برای همه دانشجویان یا برای تعداد مشخصی از ایشان تعریف 

  بارگذاری شود کلیک کنید تا تکلیف "ذخیره"درپایان برروی 
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 تصحیح تکالیف

 تعداد پاسخ های جدید در دایره های نارنجی رنگ به شما اعالم می شود

 

 خ ها کلیک کنید، لیستی از دانشجویانی که پاسخ تکلیف را ارسال نموده اند وجود دارد، با کلیک برروی هر فردبرروی مشاهده پاس

توانید بازخورد متنی دهید، فایل بارگذاری کنید، نمره دهید و یا کال عدم تائید تکلیف پاسخ به عملکرد دانشجو می در  ومی توانید 

 را بزنید

 را بزنید "ثبت و ارسال"ثبت نهایی بازخورد، دکمه  درانتها برای
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 ها خود آزمون

 برروی ایجاد آزمون جدید کلیک کنید

 

 اطالعات آزمون را وارد نمائید 

  شریحی و یا ترکیبی از این دو باشدت، ایمی تواند چندگزینه آزمون 

 (کلیک کنید "افزودن گزینه")برای افزودن گزینه ها برروی دکمه  د می توانید سواالت را تعریف کنیدصفحه بعدر 
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 :در صفحه بعد تنظیمات دیگری از آزمون را تکمیل کنید

 

بخش می توانید تنظیمات مهم دیگری از جمله نحوه  وجود دارد، در این "تنظیمات پیشرفته"در همین صفحه بخشی با عنوان 

 نمایش نتیجه آزمون را مشخص کنید
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 ویرایش آزمون:

 پس از تعریف آزمون در کادر زیر آن موارد زیر را خواهید دید و بنابر صالحدید می توانید آن ها را استفاده کنید

 

 

 تصحیح آزمون 

می  است. در این بخش "نتایج و تصحیح آزمون"پس از تعریف آزمون در منوی زیر کادر مشخص است یکی از بخش هایی که 

 .توانید سواالت تشریحی را تصحیح کنید و یا نتایج هر دانشجو را در آزمون ببینید
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 گفتگوها

این قسمت امکان اضافه کردن فایل ویدئویی، پی  در داخل کالس از بخش گفتگوها استفاده کنید.برای شبیه سازی بحث های 

موضوع را برای بحث مثال در رشته پزشکی می توانید یک به عنوان وجود دارد به موضوع مورد بحث دی اف، متن، تصویر و صوت 

ات، تصویر عکس رادیولوژی، فایل پی دی اف آزمایشو گفتگوی آزاد بین دانشجویان و اساتید مطرح کنید و برای غنی شدن بحث 

 .بیان نمایند اللبیماری را با ذکر استد یصیید و از دانشجویان بخواهید تشخصو ... را به همراه توضیحات بارگذاری نما ECG یک

ت مبتنی بر مساله در الدر رشته هایی مثل بهداشت، مدیریت، علوم انسانی، و دروس در عرصه مثل کاراموزی ها امکان طرح سوا

 تواند تنوع زیادی را در بر گیرد.د و پاسخ ها می این قسمت وجود دار

 

 "گفتگوها"ایجاد موضوع در بخش 

  کلیک کنید "موضوع جدید "برروی دکمه 

 بنویسید را عنوان کوتاه و مختصری که گویای کلیت موضوع است 

 عات پیش نیاز برای تحلیل و پاسخ دهی را وارد نماییدالدر قسمت توضیحات متن سوال و اط 

  فایل ویدئو، پی دی اف، متندر صورت نیاز Word ،  کنید اضافهتصویر و ... را نیز به سوال طرح شده 

  یعنی به محض اینکه هردانشجو پاسخی ثبت کند، آن پاسخ برای دیگران قابل مشاهده باشد در حالی  "بالفاصله"گزینه

استاد/اساتید درس پاسخ مذکور را باید  ،دانشجویعنی قبل از منتشر شدن پاسخ هر  "پس از تایید تدریس"گزینه که 

 و همراه با توهین جلوگیری می شودن ترتیب از انتشار پاسخ های تند تائید کنند تا بقیه آن را مشاهده نمایند، به ای

 و به یکدیگر پاسخ دهند دانشجویان می توانند نظرات یکدیگر را نقد نمایند 

 ظور هدایت صحیح بحث، الزم است استاد درس به گفتگوها نظارت داشته مانند بحث در کالس های حضوری و به من

 و از انحراف بحث جلوگیری نماید باشد و آن را در مسیر درست پیش ببرد

 

 

 در سیستم گزارش گیری سامانه نوید هم استفاده از ماژول گفتگو در طراحی درس مهم است و هم پاسخدهی دانشجویان

 موقع دانشجویان در بحث بسیار مهم است. سعی کنید به شیوه های مناسبی مشارکت بنابراین میزان مشارکت به

 دانشجویان در بحث را جلب نمایید
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  اطالعات فردیدسترسی به 

، می توانید اطالعات شخصی خود را را انتخاب نمایید سمت چپ روی نام خود کلیک نموده و دکمه پروفایل الدر قسمت با

 هید.یا رمز عبور خود را تغییر د عکس اضافه کنید و، ویرایش کنید

 

 

 
 

 

 

 به فایل های راهنمادسترسی 

 مطالعه و دانلود را است شده هیته لمیفو  pdfصورت  به که را "دانشجو و استاد یراهنما یها لیفا " داشبورد راست سمت در

 دییفرما
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 تماس با ما

، طبقه یستاد مرکز یران، ساختمانا یدانشگاه علوم پزشک یالد،م بیمارستان تهران، بزرگراه همت جنب آدرس:

 229و  228اتاق واحد فناوری اطالعات، دوم، 

  6702254-86702217 تلفن:

 edu@iums.ac.irایمیل:


