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 مشاهده دروس  -3

اگر درسی وقتی وارد سامانه شوید لیست دروس ارائه شده در ترم جاری را مالحظه می کنید. 

مشاهده نمی کنید،  با کارشناسان دارید که در ترم جاری ارائه شده است ولی در لیست دروس 

 آموزش تماس بگیرید. 

 

 

  برای بارگذاری محتواهای تهیه شده از بخش مخزن استفاده نمایید. -4

  

 



مجازی موزش آ علوم پزشکی ساوه شکده دان        علوم پزشکی آموزش مرکز مطالعات و توسعه   

5 
 

 . ا گانه تعریف کنیددر این بخش می توانید برای هر واحد درسی پوشه جد4-1

  

محتواهایی که از قبل ایجاد شده است را در پوشه ایجاد شده بارگذاری  4-2

 نمایید. 

 

 اژول های تعاملی سامانه نوید م -5

 با کلیک بر روی درس مورد نظر به ماژول های تعاملی هدایت می شوید. 
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 سربرگ محتواها و منابع 4-1

 با دکمه سبز رنگ ایجاد منبع نمایید . 

 ده اید می توانید در این ایجاد و در بخش مخزن بارگذاری کر اگر شما از قبل محتوای الکترونیکی تعاملی

 بخش استفاده نمایید. 

  در مجموع قسمت محتواهای اصلی محلی برای تعریف جلسات درس است. به تعداد جلسات درس جلسه

 . ایجاد نمایید

 د. مثال ممکن است کلیه فایل های مربوط به هر جلسه را در بخش مربوط به همان جلسه بارگذاری نمایی

فایل چند رسانه ای + یک جزوه و فایل پاورپوینت را در اختیار دانشجو قرار می دهید.  در جلسه اول یک

است و جزء محتوای اصلی درس محسوب می شود تک تک در  اگر همه این موارد به جلسه اول مربوط

 . جلسه اول بارگذاری نمایید

  و مثال سه جلسه را بر عهده دارید حتما سه جلسه تعریف کنید و اگر شما استاد یک درس گروهی هستید

به هر جلسه را در جلسه مربوط به خود بارگذاری نمایید. مبنای تفکیک فایلها تعداد  فایل های مربوط

 . جلسات درس است

 . صویر باز می شودوقتی دکمه ایجاد منبع را کلیک میکنید در ابتدای صفحه این ت
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  عنوان جلسه را وارد کنید و در صورتیکه توضیحاتی نیز دارید مثل اهداف درس، یا توضیحات مورد نظر در

 .قسمت سفید رنگ اضافه نمایید

و تاریخ مشاهده درس را با کلیک روی قسمت تقویم وارد نمایید )اکنون یا هر زمانی که شما مایل هستید 

 . ده باشدفایل قابل مشاه

 بود را تعیین  قسمت پایان دسترسی آخرین زمانی که این درس برای دانشجویان قابل مشاهده خواهد در

  .نمایید

  .از قسمت انتخاب فایل از مخزن، فایل های مورد نظر خود را از بخش مخزن بارگذاری نمایید 

  اگر در بخش منابع اصلی )محتوای الکترونیکی با نسخه اسکورم( محتوایی را اضافه میکنید. و مایل هستید

درانتهای همین صفحه گزینه تنظیمات  خیر؟کرده است یا  بدانید آیا دانشجوی شما محتوا را مطالعه

این باعث می  .را کلیک نمایید و سپس ذخیره کنید«تیک تایید دانشجو »مطالعه را کلیک نمایید و گزینه 

البته  .شود با تایید دانشجو، شما متوجه شوید که آیا دانشجوی شما درس را مشاهده نموده است یا خیر

اطمینان از مطالعه دانشجو نیست. زیرا اگر دانشجو صرفا این مورد را کلیک  این شاخص خیلی خوبی برای

مطالعه درس این است که از هر  نماید از نظر استاد مطلب مطالعه شده است. بهترین کار برای اطمینان از

سوال چند گزینه ای( یا سوال تشریحی در بخش تمرین یا خودآزمون طرح 5 جلسه چند سوال )حداقل

   . نمایید

  کلیک کنید. دکمه ذخیره بر روی در انتها 

 در نهایت شما جلسات تنظیم شده را به این ترتیب مشاهده خواهید کرد. 
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محتواها منابع بیشتر.  در انتهای سربرگ محتواها و منابع و بعد از محتواهای اصلی بخشی هست به نام 

 ویدئو و ... راword، شمامی توانید انواع فایلهای آموزشی و کمک آموزشی از قبیل ، صوت، عکس، متن

  . دراین جا بارگذاری نمایید

 سربرگ تکالیف 4-2 

انواع تکالیفی را که انتظار دارید دانشجویان درطی ترم انجام دهند را تعریف کرده و  در این بخش شما می توانید

انجام تکالیف را نیز تعیین نمایید. در بخش تکالیف استاد با تک تک دانشجویان به صورت فردی در  حتی بازه زمانی

ل نماید، استاد می تواند برای دسته تکلیف را برای همه دانشجویان به طور یکسان ارسا ارتباط است، استاد می تواند

نماید و برای گروه دیگر تکلیف متفاوت، و دانشجویان م یتوانند به صورت  ای از دانشجویان یک تکلیف را ارسال

 . فردی تکالیف را به استاد ارسال نمایند

 ردی ارائه پیش فرض سامانه نوید رد بخش تکالیف این است که استاد بتواند به هر دانشجوی بازخورد ف

 .کالسهای پرجمعیت، اساتید میتوانند از بازخوردهای گروهی یکسان استفاده نمایند دهد. برای

)سربرگ تکالیف یکی از شاخص های کمی و کیفی در ارشیابی عملکرد یک کالس است )استاد 
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د و سپس این عالوه بر بارگذاری تکالیف این نکته مهم است که آیا دانشجویان به تکالیف پاسخ داده ان

که آیا استاد به دانشجویان بازخورد داده است )شاخص کیفی دیگر.( لذا در این بخش نقش  نکته مهم است

 .فعالیت دانشجو مهم است استاد در جلب مشارکت و

امکان الحاق انواع فایلهای ویدئویی، عکس، متن و ... نیز در بخش تکالیف وجود دارد. 

 

شما می توانید برای درس خود چند تکلیف یا فعالیت یادگیری تعریف  :تکالیف درسینحوه ایجاد 

 .نمایید

 . با استفاده از از دکمه سبز رنگ، یک تکلیف جدید ایجاد کنید
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 : با اضافه کردن تکالیف این تصویر را خواهید دید

 

 

 وانید کلمات عنوان تکلیف، توضیحات، تاریخ دسترسی و تاریخ پایان زمان تکلیف را وارد کنید. می ت

  .کلیدی هم تعریف کنید

  ،همچنین ممکن است برای انجام این تکلیف الزم باشد یک فایل الحاقی مثل پی دی اف، ویدئو

اضافه کنید که در آن صورت، فایل مورد نظر را بکشید و در قسمت  متن، پاورپوینت یا ... هم به آن

 .مورد نظر وارد کنید. حتما دکمه ذخیره را کلیک نمایید

وقتی تکالیف یادگیری را طبق ترتیب و توالی منظم وارد نمایید نمای کلی را به این شکل مشاهده 

 ( می کنید )نمونه
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  همانطور که مشاهده می فرمایید در مثال باال دانشجویان به برخی تکالیف پاسخ گفته اند و استاد

ی نماید. استاد می تواند در انتهای که پاسخ داده اند را مشاهده م در هر فعالیت، تعداد دانشجویانی

مشاهده جواب های دانشجو به  هر فعالیت با کلیک کردن بر روی گزینه مشاهده پاسخ ها، ضمن

 . آنها بازخورد دهد

  تعداد بازخوردهای شما در سامانه نوید ثبت می شود و قابل گزارش گیری است .  

 

 سربرگ خود آزمون  4-3
 حی و اجرا نمایید. شما می توانید برای شما می توانید کوییز هایی را متناسب با هر جلسه طرا

به ازای ار جلسه درس یا هر چند جلسه درس یک آزمون  اطمینان از مطالعه محتواهای درسی

دانشجویان در یک زمان مشخص  )خودآزمون( طراحی نمایید. اگر هدف شما ارزشیابی دانشجو است

 فرصت آزمون دارند. اما اگر هدفبا هم ازمون را شروع می کنند و پایان میدهند و تنها یکبار 

یادگیری و تمرین و یاداوری مطلب است می توانید به دانشجویان بیش از یک بار امکان ورود به 

 . آزمون را بدهید

 سواالت چند گزینه ای با یک انتخاب صحیح 

 سواالت چند گزینه ای با چند پاسخ صحیح 

 سواالت تشریحی کوتاه پاسخ و بلند پاسخ 

رای تعیین بازه زمانی آزمون و مدت زمان آزمون حتما شرایط سخت افزاری و نرم افزاری دانشجو را در ب 

وقت های اضافی می تواند امکان تقلب را کمتر کند اما اگر زمان خیلی کوتاه  نظر بگیرید. اگرچه کاهش

 . باشد اساسا دانشجو نمی تواند در آزمون شرکت نماید

  نحوه ایجاد خود آزمون
  .دکمه سبز رنگ ایجاد آزمون را کلیلک نمایید. و توضیحات مورد نظر را در برگه آزمون وارد نمایید

  .... توصیحات بنویسید که آیا آزمون نمره منفی دارد؟ ارزش هر سوال چقدر است و مثال در بخش

  ،زمان شروع و در ادامه این صفحه شما می توانید زمان، توضیحات آزمون، نحوه نمایش سواالت

آزمون، مدت زمان آزمون، اختصاص نمره، تصادفی بودن یا نبودن  پایان آزمون، پیام شروع و پایان

  .محل قرار گرفتن سواالت و ... را تنظیم نمایید
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 را کلیک نمایید. در مرحله بعد سواالت را وارد میکنید« بعدی» حاال دکمه سبز رنگ . 

 زودن سوال سه نوع سوال به شما پیشنهاد می شود: چند گزینه با نگه داشتن موس روی گزینه اف

 معموال این سامانه برای سواالت چند گزینه ای مناسب تر است.  ای، تک پاسخی کوتاه و تشریحی

 حاال فرض کنیم می خواهیم سواالت چهار گزینه ای طرح کنیم . 

  

تنه سوال را در مستطیل سفید بنویسید و برای افزودن گزینه ها روی عالمت سبز رنگ مثبت کلیک کنید و 

 . گزینه ایجاد نمایید
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 گزینه ها را وارد نمایید و گزینه صحیح را عالمت بزنید. 

  .سواالت تستی چند گزینه ای حتما باید تنها یک پاسخ صحیح داشته باشند

  .در مرحله بعدی مشخصات تکلمیلی آزمون درج خواهد شد 

  به صفحه بعد هدایت می شوید.  "بعدی کلیک بر روی گزینهبا  
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 :در این بخش

  مدت زمان آزمون 

 تعداد دفعات شرکت در آزمون 

  نمره آزمون 

 نمره قبولی 

  پیام شروع آزمون 

  پیام پایان آزمون 

  قابل اعمال است. تنظیمات پیشرفته آزمون و 

 به صفحه بعد می شوید.  "بعدی"کلیک بر روی گزینه  با

  

  در این صفحه امکان تقسیط نمره آزمون به تعداد سواالت وجود دارد. 

 : آزمون را که طراحی کرده اید را به این شکل خواهید دید
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در ذیل هر آزمونی که طراحی می کنید امکان مشاهده آزمون، ویرایش مشخصات آزمون و نیز مشاهده 

 . نتایج آزمون وجود دارد
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گفتگوها یا تاالر گفتگو، محیطی برای طرح سواالت چالشی است که الزاما یک پاسخ صحیح ندارد بلکه شما 

انتقادی، بازاندیشی، بحث و مناظره، و تفسیر دانشجویان از موضوع را در دانشجو تقویت  می خواهید تفکر

  .نمایید

 کلیک نمایید و یک موضوع جدید گفتگو باز کنید دکمه سبز رنگ را

 بنویسیددر بخش عنوان عنوان کوتاه و مختصری را. 
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در قسمت توضیحات متن سوال و اطالعات پیش نیاز برای تحلیل و پاسخ دهی را وارد نمایید. 

شما می توانید فایل ویدئو، پی دی اف، متن ،Wordنیز به سوال طرح شده الحاق کنید تصویر و ... را. 

 دانشجویان می توانند بالفاصله پس از پاسخ دهی پاسخ خود و دیگران را ببینند. اگر گزینه پس از تایید

 .کنید ابتدا شما پاسخ را می بینید و سپس تایید می کنید که دیگران هم ببینند تدریس را انتخاب

قد نماینددانشجویان می توانند نظرات یکدیگر را ن 

 استاد درس نیز باید در پاسخ دهی وارد شود و پاسخ ها را جمع بندی نماید و بحث را هدایت نماید. 

 
 

 

 

 سربرگ کالس ها  4-5

منظور از کالسها، برگزاری کالسهای آنالین همزمان است. اما در سامانه نوید امکان استفاده مستقیم از این 

 . بخش وجود ندارد

  در حال حاضر در دانشکده علوم پزشکی ساوه از سامانه اسکای روم جهت برگزاری کالس های

 آنالین استفاده می شود. 

 مان کالس مورد نظر را تعیین نمایید و سپس لینک کالس را بارگذاری ز در بخش کالسها ابتدا

 .نمایید
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  سربرگ پیام ها 4-6

  .شما می توانید از طریق این بخش به دانشجویان پیام داده یا پیام های آنها را دریافت نمایید

طریق با شما در ارتباط باشند. ویژگی این قسمت آن است که شما  دانشجویان نیز می توانند از این

 . می توانید انواع ارتباطات بین افراد را داشته باشید

استاد می تواند به یک یا تعداد دلخواهی از دانشجویان پیام دهد 

دانشجویان می توانند به صورت فردی با استاد خود در ارتباط باشند 

سایر دانشجویان همکالسی خود در ارتباط باشند دانشجویان می توانند با 

 انواع فایلهای ویدئویی، عکس، متن و ... نیز در بخش پیام وجود دارد درجامکان 

با توجه به برقراری انواع ارتباط در این بخش، ارتباطات بین دانشجویان در فعالیت های گروهی و 

کنفرانسهای دانشجویی با دیگران مورد  اشتراک گذاری فایل ویدئو پروژه های مشترک، یا به

 . استفاده قرار گیرد

  عالوه بر مکاتبات،؛ بخش پیام ها با توجه به آنکه امکان انواع ارتباط بین استاد و گروهی از

ن گروه بندی استاد، و دانشجویان با دانشجویان وجود دارد و ضمنا امکا دانشجویان، دانشجویان با

 .پروژه های مشترک مناسب است هم وجود دارد برای تعامالت بین گروهی مثل

 همچنین وقتی دانشجویان می خواهند ویدئوها یا فایل کنفرانس های خود را برای دیگر

 . طریق پیام امکان پذیر است دانشجویان ارسال کنند، از
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  صفحه ارسال پیام 

 

 دانشجویان را نیز به دانشجویان ارسال نمایید.  پیوستال پیام فایلهای شما می توانید در زمان ارس

سیستم پیام با شما د رارتباط باشند و در صورت لزوم پیام و فایلهایی را  می توانند از طریق ایننیز 

  . برای شما ارسال نمایند

 

 نحوه کپی کردن درس های گذشته در ترم جدید -5

نوید  یک بار درس را به درستی و با طراحی مناسب تنظیم نمایید این امکان در سامانهاگر در سامانه نوید 

همه درس یا بخش هایی از درس را در ترم های بعد یا همان ترم کپی نمایید بدون آنکه الزم  وجود دارد که
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ان ویرایش زمانی، کم یا بارگذاری نمایید. البته بعد از کپی کردن درس امک باشد مجددا فایل ها را هر بار

 . زیاد کردن فایلها یا تغییر در آن وجود دارد

  کپی درس"در درس جاری خود قرار بگیرید و در منوی باال و دکمه های آبی رنگ روی دکمه" 

 . کلیک نمایید

 ترم هایی که قبال درس ارائه داده اید در مقابل شما لیست می شوند .  

 

 

  ن درسی را فراخوانی نمایید را انتخاب کنیدترم مورد نظر که مایلید از آ . 

 یستی از دروسی که در آن ترم داشته اید به شما نمایش داده می شود. حاال از لیست روبرو انتخاب ل

   .انتخاب نمایید کنید که مایلید کدام درسها را
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وقتی درسی را انتخاب می کنید کلیه فعالیت هایی که در ماژول های مختلف )تکالیف، گفتگو، آزمون و ...( 

می شوند و شما می توانید همه یا بخشی از آنها را انتخاب نموده و به ترم جدید  انجام داده بودید لیست

  . انتقال دهید

 

 

 

  ماژول محتواها و منابع فقط محتواهای دو جلسه اول را به  ما تمایل داریم ازمثال در این درس

  .همان درس در ترم جاری انتقال دهم
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  کنید.  ضمنا سامانه از شما می خواهد که زمان شروع و پایان درس را هم اعالم 

 

 

 

بعد از انتخاب محتواهای مورد نظر برای کپی ماژول دوم نمایش داده می شود که شامال تکالیف درسی 

ز این گذشته برای این درس داشته اید و اگر مایل باشید می توانید همه یا بخشی ا است که در ترم های

 . دهید تکالیف را به صورت انتخابی به ترم جدید انتقال

 

 

م در ترم جدید یممکن است مایل نباشید برخی از ماژول ها را در ترم جاری استفاده کنید. مثال من مایل

  یم. ژول گفتگو چیزی را انتخاب نمی کنداشته باشم. بنابراین از ما بحث و گفتگوی جدیدی
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  سامانه نویدد در نحوه تغییر پسوو -6

در قسمت باال سمت چپ روی نام خود کلیک نموده و دکمه پروفایل را انتخاب نمایید و تغییرات پسوورد را 

 . اعمال فرمایید
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 با آرزوی سالمتی و توفیق 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 

 آموزش مجازی


