
 نحوه ورود به سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

 استفاده نمایید. https://thumsnavid.vums.ac.ir گرامی جهت ورود به سامانه نوید از آدرس دانشجویان

مشخص شده است کلیک  1بر روی آیکن تغییر زبان که در تصویر باشد انگلیسی  زبان  پس از ورود به سامانه نوید در صورتی که رابط کاربری سایت به

 سپس بر روی ورود کلیک نمایید. به زبان فارسی تغییر پیدا نماید و  نمایید تا رابط کاربری

 

 1تصویر 

 ورود برای اولین بار:

 نمایید:برای اولین ورود از ایمیل و رمز عبور پیش فرض با فرمت زیر استفاده 

 وارد نمایید. email.com@992123456می باشد ایمیل را  992123456به عنوان مثال در صورتی که شماره دانشجویی شما 

 وارد نمایید. sp123456رمز عبور را 

 

https://thumsnavid.vums.ac.ir/


 

 سپس بر روی ورود کلیک نمایید.

 را انتخاب نمایید. پروفایلپس از ورود بر روی نام خود در بخش باالی صفحه کلیک نموده، 

 

 

 را پاک نموده، ایمیل خود را که می تواند جیمیل و .... باشد را وارد نمایید email.com@992123456 ایمیل پیش فرض ،پروفایلدر صفحه 

 



 کلیک نمایید. تغییر رمز عبورصفحه بر روی دکمه  همان در پایینسپس 

 

 

کلمه عبور جدید باید حداقل دارای وارد نمایید. کلمه عبور جدید و تکرار کلمه عبور جدید را به دلخواه وارد نمایید.  sp123456کلمه عبور فعلی را  

 کاراکتر و یک حرف کوچک انگلیسی باشد. 8

 

 کلیک نمایید.ذخیره بر روی دکمه 

 راحل تغییر ایمیل و رمز عبور پیش فرض را انجام دهید.توجه نمایید ایمیل و رمز عبور پیش فرض بزودی غیرفعال خواهد شد بنابراین حتما م

 ورود دفعات بعد:

 برای ورود دفعات بعد از ایمیل و رمز عبوری که در مراحل قبل تعریف نموده اید استفاده نمایید.

استاد منبعی در آن ها قرار داده شده توجه نمایید تنها درس هایی که توسط   . د می توانید درس های جاری این ترم خود را مشاهده نماییدورپس از و

 (5زینه مشاهده در جلوی آن فعال است. )تصویر است گ



 

 5تصویر 

در قسمت معرفی درس می توانید اهداف درس، نحوه  جهت مشاهده هر درس بر روی دکمه مشاهده کلیک نموده وارد صفحه درس می شوید. 

 ... باشد. لیف، آزمون، گفتگو و تواند شامل معرفی درس، منابع درس، تکهر درس می ارزشیابی و... را مشاهده نمایید.   

 (6)تصویر  بر روی نام منبع کلیک نمایید تا فایل های آن منبع به شما نمایش داده شودنبع جهت مشاهده محتوای هر م

 

 6تصویر 

 



تصویر ) منبع وجود داردمطالعه منبع را فعال کرده باشد در کنار هر منبع درسی گزینه تایید  مطالعه در صورتی که استاد شما گزینه تایید

منابعی که مطالعه آن را تایید کرده باشید  کلیک نمایید.منبع مطالعه تایید منبع برروی دکمه  و مطالعهافت ی. در این صورت پس از در(7

 خواهد شد.نیز نمایش داده  به رنگ سبز در آمده برای استاد

 

 7تصویر 

 تکالیف

وضعیت ارسال پاسخ توسط شما، وضعیت متن تکالیف، . (8تصویر ) جهت مشاهده و ارسال پاسخ تکالیف، بر روی تب تکالیف کلیک نمایید

 دریافت بازخورد از سوی استاد و مهلت انجام تکلیف در این بخش قابل مشاهده می باشد. 

 پاسخ جدید و مشاهده بازخورد استاد روی گزینه ارسال پاسخ کلیک نمایید. جهت مشاهده پاسخ ارسال شده، ارسال

 

 8تصویر 



 گفتگوها:

 .گذاشته و از دانشجویان درس درخواست مشارکت در بحث را خواهد داشت درس مطلبی را به اشتراکدر قسمت گفتگو ها استاد 

کلیک نموده متن مورد نظر  "شرکت در گفتگو"جهت مشارکت در گفتگو و مشاهده نظرات دیگران در زیر هر عنوان گفتگو بر روی لینک 

 .خود را در قسمت ارسال جواب تایپ نموده بر روی ارسال پاسخ کلیک نمایید

 

 کالس ها:

درس به شما اطالع داده  یا آنالین برگزار خواهد شد توسط استاد کالس هایی که به شکل حضوریتاریخ و زمان آدرس، در قسمت کالس ها، 

 بر روی عنوان کالس کلیک نمایید تا توضیحات بیشتر در خصوص کالس نمایش داده شود. خواهد شد.

 

 پیام ها:

  .مشاهده نماییدرا های ارسالی شما برای دیگران و پیام  در قسمت پیام ها می توانید پیام هایی که برای شما ارسال شده است

ه در پاسخ باز سمت استاد  یا یک توضیح کوتاهعمومی از سمت استاد برای همه دانشجویان می تواند یک اطالعیه به عنوان مثال یک پیام  

 پیام شما باشد.

ی که تمایل دارید پیام در قسمت گیرندگان افراد عنوان و متن پیام خود را وارد نموده ،پیام جدیدجهت ارسال پیام برای دیگران در بخش 

   ارسال نمایید.را از لیست انتخاب نموده اید مامی اعضای کالس یا گیرندگانی که آن ها را برای ت پیام خود را دریافت نمایند انتخاب و شما

نخواهد شد  حذفالی برای گیرندگان توجه نمایید پس از ارسال پیام، حتی در صورت پاک کردن پیام از حساب کاربری خود، پیام ارس

 انتخاب نمایید. قتگیرندگان پیام را به دمتن پیام خود را بررسی و  ،قبل از ارسالبنابراین 

 



 ها: آزمون   

 توجه تمایید راهنمای بخش آزمون به دلیل تغییرات نرم افزار ممکن است بروز نباشد.

 مدت آزمون، نمره آزمون و.. قابل مشاهده می باشد.خالصه ای از وضعیت آزمون شامل زمان شروع و پایان دسترسی به آزمون، 

 
 

  ت در شرکبوده، بنابراین برنامه ریزی الزم برای زمان پایان آزمون توجه نمایید فرصت شما برای پاسخگویی به سواالت تنها تا

 را انجام دهید.. آزمون از لحظه شروع آزمون

، بر روی شروع آزمون  پیام قبل از شروع آزمون را به دقت مطالعه نمودهکلیک نموده شرکت در آزمون برای شروع آزمون روی دکمه 

 کلیک نمایید.

 

 

 مطابق شکل زمان باقی مانده تا پایان آزمون در سمت چپ گوشه صفحه قابل مشاهده می باشد.

 

 

 



 ، صفحه آزمون به شکل زیر می باشد. در صورتی که تمام سواالت آزمون در یک صفحه باشد

 

 

 پایین سوال استفاده نمایید.سوال بعدی ، جهت رفتن به سوال بعدی، از دکمه صورتی که هر سوال آزمون در یک صفحه باشددر 

  نمایان خواهد شد. تایید و ثبت پاسخ تشریحی یااز پاسخگویی به سوال چندگزینه ای تنها پس  سوال بعدیدکمه 

 
 

 سوال چند گزینه ای و تصویر پایین پس از پاسخگویی به سوال چند گزینه ای می باشد.به عنوان نمونه تصویر باال پیش از پاسخگویی به 



 

 

  قبل از  بنابراینغیر فعال باشد سوال قبلی ممکن است بازگشت به سواالت قبلی میسرنبوده دکمه بسته به نوع آزمون تعریف شده

 رفتن به سوال بعدی از صحت گزینه انتخاب شده اطمینان حاصل نمایید.

  ید.فشار ندهرا  ثبت نهایی و ارسالبه اشتباه دکمه  سوال بعدی دکمهتوجه نمایید که پس از پاسخ به هر سوال، به جای کلیک بر روی 

ر را کلیک نموده تا مطابق تصویر زی تایید و ثبت پاسخهر سوال دکمه  در پایینحتما دقت نمایید  پاسخ سواالت تشریحیدر پاسخگویی به 

تغییر یابد در غیر این صورت پاسخ آن سوال برای شما درج نخواهد شد. همچنین توجه نمایید پس از تایید و ثبت   "پاسخ ثبت شد"وضعیت پاسخ به 

شد  دوباره وضعیت به پاسخ ثبت تا دوباره بر روی دکمه تایید و ثبت پاسخ کلیک نمایید در صورتی که پاسخ خود را تغییر می دهیدپاسخ 

 تغییر یاید.

 

 

 در صورتی که سوالی دارای تصویر بود برای زوم کردن بر روی تصویر کلیک نمایید.

 کلیک نمایید. ثبت نهایی و ارسالجهت ارسال کلیه پاسخ ها روی دکمه در انتها پس از پاسخگویی به تمامی سواالت 

 



 

کلیک نموده در غیر این صورت از طریق دکمه  اتمام آزمونیش داده خواهد شد. در صورت صحیح بودن روی وضعیت پاسخگویی شما به سواالت نما

 به صفحه سواالت بازگردید. انصراف

 

 امکان ویرایش پاسخ ها وجود نخواهد داشت. ،توجه نمایید پس از ثبت و تایید اتمام آزمون

 خواهد شد.مطابق تصویر پیام اتمام آزمون به شما نمایش داده 

 

 در صورتی که آزمون دارای سوال تشریحی باشد،  نمره پس از تصحیح استاد برای شما نمایش داده خواهد شد.


