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 ورود به صفحه الگین سامانه نوید و درج نام کاربری و رمز عبور  -2
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 مشاهده دروس  -3

پس از ورود به سامانه شما درس های ترم جاری خود را در لیست می بینید و برای دانشجویانی که درترم های 

اند درسهای پیشین قابل رویت است. روی درس مورد نظر خود کلیک نمایید تا  استفاده کرده گذشته نیز از سامانه

  .بارگذاری کرده اند را مشاهده نمایید محتواهای آموزشی که اساتید برای درس

اعدادی که زیر هر آیکون نوشته شده است به ترتیب تعداد محتوای بارگذاری شده توسط استاد، تعداد تکالیف، تعداد 

 . داد گفتگو، و تعداد پیام ها استآزمون، تع

 

 ماژول های تعاملی سامانه نوید -4

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

 محتواهای درسی خود را که در انواع فرمت ها شامل فایل اسکورم، ویدئو، فیلم  عزیز می توانندانشجویان د

 .و ... است را دریافت نماییدword متن دی اف،آموزشی، پی 

 .حتما به بازه زمانی که محتوا در احتیار شما قرار دارد توجه کنیددانشجویان گرامی 

 محتواها را حتی اگر محدودیت زمانی نیز برای آن تعیین نشده به تدریج و در طول ترم  می شودوصیه ت

  .خر ترم اجتناب نماییدمطالب برای آ و از انباشتن کنید مطالعه 

  نیمه فعال می شود و یا برخی  فعال یا غیر به دالیل فنی برای چند روزگاهی با توجه به اینکه سامانه نوید

مشکل  از مازول های آن به کندی کار می کند حتما د راولین فرصت فایل ها را دانلود نمایید که بعدا دچار

 . نشوید

 

 سربرگ تکالیف 4-2

 سیار مهم بوده و معادل همه تکالیف درسی است که در طول هفته انجام میدادید. چنانکه این ماژول ب

تکلیفی را بارگذاری می کند دانشجو آن را به شکل عالمت دار می بیند و  مشاهده می نمایید وقتی استاد

ن پاسخ روی هر یک کلیک نموده و به آ به شما هشدار داده می شود که چند تکلیف برای انجام دارید

 .  دهید
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 سربرگ خود آزمون  4-3
 ن ماژول نیز بسیار مهم بوده و معادل کوییزهای کالسی است که در وضعیت حضوری اجرا می شد و ا

تشکیل می دهد. بخصوص از آنجا که مدت زمان آزمون محدود است شما باید  بخشی از نمره نهایی شما را

که اساتید تعیین کرده اند شرکت  در کوییز هایی مرتبا سامانه را چک نمایید تا بتوانید در زمان مناسب

سواالت پاسخ دهید  نمایید. الزم به ذکر است گاهی ممکن است شما چند بار وارد سیستم شده و بتوانید به

اما سامانه فقط به تعداد دفعاتی که استاد مجاز دانسته است نتایج پاسخ های شما را ثبت میکند بنابراین 

  کرده و در زمان تعیین شده پاسخ دهید از شروع آزمون خوب مطالعه حتما قبل
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  یا تاالر گفتگو و معادل انگلیسی آن« گفتگو»قسمت FORUM معادل بحث و گفتگوهای کالسی در

البته در این جا به صورت غیر همزمان برگزار می شود. یعنی هر دانشجو از  کالسهای حضوری است که

 .موضوع مورد نظر بحث و تبادل نظر نماید موردمکانهای مختلف و در زمانهای مختلف می تواند در 

 سربرگ کالس ها  4-5
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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. 

 

 

   سربرگ پیام ها 6-4

  بخش پیام ها برای هر گونه ارتباط متنی با ارسال فایل بین استاد و دانشجویان، دانشجویان با استاد

است. عالوه بر آنکه شما می توانید از طریق سیستم پیام همچون  و دانشجویان با هم قرار داده شده

همان درس( در تماس باشید؛  ا دیگران )استادان و یا دانشجویانایمیل در مورد درس مورد نظر ب

 شما می توانید در صورتیکه مثال کنفرانسی ارائه دادید و مایلید فایل آن را با دیگر همکالسی ها به

  .اشتراک بگذارید از این قسمت استفاده کنید

 انشجویان و همکالسی همچنین در بخش پیام این امکان وجود دارد که شما فقط برای برخی از د

یک درس شما با یک گروه ا زدانشجویان به صورت پروژه ای و  ها فایلی را ارسال کنید پس اگر در

دانشجویان مرتبط در تماس  تیمی کار می کنید میتوانید از طریق همین قسمت پیام با استاد و

 . باشید
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  صفحه ارسال پیام 

 

  رارتباط باشند و در صورت لزوم د ستاد درساسیستم پیام با  می توانند از طریق ایندانشجویان

  . ارسال نمایند رای اساتیدبپیام و فایلهایی را برای 

 

  سامانه نویدرد در نحوه تغییر پسو5

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 

 پزشکی  علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

 آموزش مجازی


