
 در سامانه نوید پایان ترم راهنمای بارگذاری سواالت امتحانی

   ورود به سامانه:

 :اساتید گرامی جهت ورود به سامانه نوید از آدرس زیر استفاده نمایید 

  استفاده نمایید.بروز شده فایرفاکس و کروم جهت ورود از مرورگرهای 

https://thumsnavid.vums.ac.ir 

 اولین ورود به سامانه:

  جهت اولین ورود در سامانه بر روی گزینه سما کلیک نمایید.مطابق تصویر 

 
  ،تقال داده شوید.نبر روی سامانه سما کلیک نمایید تا به صفحه سمای دانشگاه ادوباره پس از مشاهده اخطار سامانه 

 

 
  باز گردانده می شویدنام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. در صورت صحیح بودن به سایت نوید  گذاشته،  استادنوع کاربر را بر روی 

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


 .در صورتی که برای ورود با مشکل مواجه هستید با واحد آموزش تماس بگیرید 

 
 در این صفحه برای سامانه نوید یوزر و پسورد تعریف نمایید. 

  باشد.  ایمیلآدرس یوزر باید به فرمت 

 ( بر روی ادامه کلیک نمایید. متفاوتیک پسورد امن جهت سامانه نوید تعریف نموده )از پسورد ایمیل یا سایر سامانه های شما 

 

 
 

 لیست درس های شما برای شما نمایش داده می شود.

 ورود دفعات بعد:

 استفاده نمایید. گزینه سما یا گزینه نویدجهت ورود دفعات بعد می تواند از 

 ت درس های خود را مشاهده نمایید.پس از ورود می توانید لیس

 



 تعریف آزمون

 ایید.دکمه ایجاد آزمون را کلیک نم ،خود آزموندر بخش ، به درس مورد نظر پس از ورود

 
 

بخش تعریف آزمون، سواالت چند گزینه ای، سواالت تشریحی، تنظیمات آزمون و تنظیمات نمره می  5بخش آزمون شامل  ،مطابق تصویر زیر

 باشد.

 

 

 نمایید.مشخص  "نام درس آزمون پایان ترم" با فرمترا آزمون  در بخش تعریف آزمون ابتدا عنوان  

  نمایید.را مشخص سپس تاریخ و زمان شروع دسترسی و پایان آزمون 



 شده از  فرمت اعالمبر مبنای تقویم اعالمی امتحانات و و زمان آزمون  شروع و پایان دسترسی به آزمون توجه داشته باشند که تاریخ

 دانشگاه باشد. سوی آموزش

  در نظر بگیرید. به عنوان مثال  دقیقه از زمان در نظرگرفته شده برای آزمون بیشتر 5را حداقل تاریخ شروع و پایان دسترسی به آزمون

 تنظیم نمایید. 12:50را  آزمون و پایان  12:30آزمون شروع  ساعتدقیقه باشد  15ورتی که زمان در نظر گرفته شده برای آزمون در ص

  تمام سواالت در یک صفحه یا هر سوال در یک وضعیت نمایش سواالت استاد درس باید  ،توضیحات آزموندر قسمت مطابق تصویر باال(

. تنظیمات )در صورتی که هر سوال در یک صفحه باشد( را برای دانشجو مشخص نماید وضعیت امکان بازگشت به سوال قبلیصفحه( و 

 ذکر شده در بخش تنظیمات پیشرفته آزمون قابل مشاهده و تغییر می باشد.

  د گزینه ای، تشریحی و ترکیبی می باشد را انتخاب نمایند.نوع سواالت را که شامل چن بعد،در بخش 

 سواالت چند گزینه ای:

 ایید. در بخش سواالت چند گزینه ای، ابتدا متن سوال را وارد نم

 خودداری نمایید.با توجه به امکان نمایش تصادفی سواالت به دانشجویان از وارد کردن شماره سوال در متن سوال 

می باشد می توانید از گزینه انتخاب فایل، تصویری برای سوال مشخص نموده، نام فایل مناسبی برای یا راهنما ر صورتی که سوال شما دارای تصویر د

 نام تصویر به پایین سوال اضافه می گردد.  بر روی دکمه افزودن فایل کلیک نمایید. و  آن انتخاب

 

 نمایید. حتما مشخصصحیح را  گزینه پس از وارد کردن گزینه ها،مطابق تصویر،  در پایین همان صفحه

 سواالت فقط یک گزینه صحیح داشته باشد. توصیه می گردد جهت کاهش خطاهای احتمالی مربوط به سامانه، 



و ... خودداری " a"،  "الف("در گزینه های سوال از به کاربردن مواردی مانند  انتخاب می نمایید تصادفیدر صورتی که ترتیب گزینه ها را به صورت 

 استفاده ننمایید. در گزینه ها" گزینه اول و دوم صحیح است"یا  "گزینه ب و ج صحیح است"از عباراتی نظیر نمایید و همچنین 

 نمایید.در انتها پس از وارد کردن تمامی گزینه ها، بر روی دکمه ثبت سوال کلیک 

 

از دکمه بعدی برای رفتن به مرحله بعدی همچنین  ویرایش، حذف یا سوال بعدی را اضافه نمایید.مشاهده، سوال را آن سوال می توانید هر پس از ثبت 

 قابل مشاهده باشد.حتما در پیش نمایش در صورتی که تصویری برای سوال انتخاب نموده اید مطابق تصویر زیر دقت نمایید که   استفاده نمایید.

 



 سواالت تشریحی

 در بخش سواالت تشریحی ابتدا متن سواالت را درج می نمایند. 

 .در صورتی که سوال دارای راهنما یا تصویر می باشد فایل را انتخاب و بارگذاری نمایید 

 در انتها ثبت سوال را کلیک نمایید. 

 

 تنظیمات آزمون

  ،نمایند.انتخاب را و تعداد دفعات شرکت فراگیران  نمره قبولیتعداد دفعات شرکت، مدت آزمون، نمره آزمون، در بخش تنظیمات آزمون 

 .مدت زمان آزمون را متناسب با تعداد سواالت انتخاب کنید 

  را وارد کنید تا دانشجو فقط یکبار مجاز به شرکت در امتحان باشد 1حتما عدد  "تعداد دفعات شرکت"در قسمت. 

محترم توجه اساتید در هر صورت را وارد نمایید.  10نمره باشد در این قسمت عدد  20در صورتی که نمره امتحان از  "نمره قبولی"سمت در ق

 می باشد انجام فعالیتها، شرکت و حضور فعال در مباحث، آزمون میان ترم و ... نمره از مرکببا توجه به اینکه نمره نهایی دانشجو  داشته باشند

 . به معنی نمره نهایی دانشجو نمی باشددر این قسمت  قبولینمره تعیین 

 

 



 آزمون پیشرفته تنظیمات

  شودانتخاب  "تصادفی " گزینه "ترتیب سواالت"در قسمت. 

  انتخاب شود "پس از تصحیح"گزینه نتیجه آزمون سوال تشریحی می باشد در صورتی که آزمون دارای  "نتیجه آزمون"در قسمت. 

همچنین در صورتی که سواالت طراحی شده توسط استاد فقط چند گزینه ای باشد به دلیل اینکه ممکن است بخشی از نمره امتحان مربوط 

قرار  "پس از تصحیح" به انجام تکالیف کالسی و حضور دانشجو و شرکت در مباحث باشد توصیه می گردد باز هم گزینه نتیجه آزمون را

 دهید.

 بازگشت به سوااالت قبلی در صورتی که امکان بازنگری )هر سوال در یک صفحه یا تمامی سواالت در یک صفحه( و  التنحوه نمایش سوا(

 هر سوال در یک صفحه باشد( را مشخص نمایید. 

 زمون را که برای آ نحوه نمایش سواالت و امکان بازنگری ،آزمون شروع پیامدر قسمت قسمت توضیحات آزمون در مرحله اول،  شابهم

 عنوان نمایید تا قبل از شروع آزمون برای دانشجو نمایش داده شود.دوباره در نظر گرفته اید 

 

 

 



 تنظیمات نمره:

 

 د که فیلد جمع نمرات برابر با نمره کل آزمون گردد در غیر این صورت ی، نمره هر سوال را به گونه ای تنظیم نمایدر بخش تنظیمات نمرات

   وجود ندارد. امکان ثبت نهایی آزمون

 ساعت قبل از شروع  24حداقل  قرار دهید. "منتشر شده" صورتی که میخواهید آزمون برای دیگران قابل مشاهده باشد آن را در حالت در

 را ایجاد و در حالت منتشر شده قرار دهید تا در لیست آزمون های دانشجو قابل مشاهده باشد. آزمون، آزمون

  ر آن را بحتما پس از انجام ویرایش نهایی قرار داده  پیش نویسدر صورتی که می خواهید آزمون را بعدا ویرایش نمایید آن را به حالت

 تا دانشجویان بتوانند تاریخ و زمان آزمون را از روزهای قبل مشاهده نمایند. روی وضعیت منتشر شده قرار دهید

 ن ها به شکل زیر نمایش داده می شود.آزمون ایجاد شده در صفحه خود آزمو 

 

. جهت برگرداندن آزمون به حالت منتشر سامانه به طور خودکار آزمون را در حالت پیشنویس قرار می دهد ،پس از هر ویرایشدقت نمایید 

 .کلیک نمایید OKکلیک نموده در پنجره باز شده روی  "وضعیت فعلی : پیش نویس"روی  زیر شده، مطابق تصویر



 

 

 :نتایج و تصحیح آزمون

 

 بر روی دکمه تصحیح آزمون هر دانشجو کلیک نمایید.   جهت تصحیح آزمون بر روی دکمه نتایج و تصحیح آزمون ها کلیک نمایید.

همان طور که در تصویر مالحظه می گردد سواالت چند گزینه ای توسط سیستم تصحیح و نمره داده شده اما پاسخ های تشریحی توسط استاد نمره 

 داده می شود. 

 .پس از تصحیح بر روی دکمه ثبت کلیک نمایید


