
 و شرکت در آزمون هانوید  راهنمای ورود به سامانه

   ورود به سامانه:

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

  استفاده نمایید.فایرفاکس و کروم بروز شده 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.ندوباره بر روی سامانه سما کلیک نمایید تا به صفحه سمای دانشگاه اپس از مشاهده اخطار سامانه 

 

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


  دباز گردانده می شوینام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. در صورت صحیح بودن به سایت نوید  گذاشته،  دانشجونوع کاربر را بر روی 

  با واحد آموزش تماس بگیرید. رمز سمای خود را فراموش کرده ایددر صورتی که 

 

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

  ایمیل باشد. آدرس یوزر باید به فرمت 

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

 

 
 

 لیست درس های شما برای شما نمایش داده می شود.

 ورود دفعات بعد:

مایید بنابراین توصیه می گردد هر دو روش را امتحان نموده تا در استفاده ن یا گزینه نویدگزینه سما جهت ورود دفعات بعد می تواند از 

 صورت بروز مشکل از روش دیگر استفاده نماییدو

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



 آزمون مشاهده   

روی بخش ، بازه زمانی اعالم شده برای امتحان به درس مورد نظر وارد شدهبا توجه به برنامه امتحانی اعالم شده از سوی آموزش و در 

 خودآزمون کلیک نمایید.

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

 
 

  ت در شرکبنابراین برنامه ریزی الزم برای بوده، آزمون  زمان پایانتوجه نمایید فرصت شما برای پاسخگویی به سواالت تنها تا

 .را انجام دهید. آزمون از لحظه شروع آزمون

بر روی شروع آزمون ،  قبل از شروع آزمون را به دقت مطالعه نموده پیامکلیک نموده شرکت در آزمون روی دکمه رای شروع آزمون ب

 کلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

  صفحه آزمون به شکل زیر می باشد. ،در یک صفحه باشدآزمون واالت در صورتی که تمام س

 

 

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

  نمایان خواهد شد. تایید و ثبت پاسخ تشریحی یابه سوال چندگزینه ای  از پاسخگوییتنها پس  بعدیسوال دکمه 



 
 

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

 

 

 از  قبل بنابراین غیر فعال باشد سوال قبلیکمه نبوده دممکن است بازگشت به سواالت قبلی میسرسته به نوع آزمون تعریف شده ب

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

  ید.هفشار ندرا  ثبت نهایی و ارسالدکمه  به اشتباه بعدی سوال دکمهجای کلیک بر روی به پس از پاسخ به هر سوال، که توجه نمایید 

 

یر زیر مطابق تصورا کلیک نموده تا  تایید و ثبت پاسخهر سوال دکمه  در پاییندقت نمایید حتما  پاسخ سواالت تشریحیدر پاسخگویی به 

بت توجه نمایید پس از تایید و ثهمچنین  برای شما درج نخواهد شد.غییر یابد در غیر این صورت پاسخ آن سوال ت  "سخ ثبت شدپا"به پاسخ وضعیت 

د تا دوباره وضعیت به پاسخ ثبت ش 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 پس از پاسخگویی به تمامی سواالت در انتها 

 

 

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

 به صفحه سواالت بازگردید. انصراف

 



 .وجود نخواهد داشت امکان ویرایش پاسخ ها اتمام آزمونو تایید پس از ثبت توجه نمایید 

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

 

 مهم آزمون:نکات 

از ت لدانشجویان موظف هستند برای روز آزمون یک وسیله مناسب با دسترسی به اینترنت را فراهم نمایند. بهتر است دانشجویان به جای موبایل وتب -

 استفاده نمایند. یا لپ تاپکامپیوترهای رومیزی 

اینترنت، وصل شدن به  شدنقطع ) شما در اینترنت اختاللخود مطمئن شوید. در صورت  پایدار بودن وضعیت اینترنتقبل از شروع آزمون از  -

 .عدم دسترسی شما به آزمون وجود خواهد داشتو احتمال بروز خطا   (فیلترشکن و ...

در غیر این صورت احتمال بروز خطا و خودداری نمایید  و ... ، خروج از حساب کاربریبستن و باز کردن صفحهدر هنگام آزمون از رفرش کردن صفحه، 

 عدم دسترسی شما به آزمون وجود خواهد داشت

 نسبت به آزمونآن ساعت پس از برگزاری  24حداکثر ظرف مدت با مشکالتی مواجه می شوند  آزمون هر دانشجویانی که در حین برگزاری -

 اقدام نمایند.( از طریق این لینک) گزارش مشکالت آزمونتکمیل فرم 

در میان  52242043و  52228023ه تلفن های شمار با در ساعات اداری را و ...سامانه سایر مشکالت از قبیل عدم ورود به دانشجویان می توانند  -

 .بگذارند

 د در صورتدانشجویانی که تا روز آزمون حداقل یک بار وارد سامانه نوید نگردیده و لیست دروس خود را با دروس اخذ شده در آن ترم مطابقت نداده ان -

 .دانشگاه هیچ مسئولیتی در قبال این افراد نخواهد داشت ،بروز مشکل در بازه امتحانات

 مصادیق محرز شدن تقلب در آزمون های مجازی، مطابق آیین نامه های تخلفات آزمون ها می باشد. -

 .باشد آزمون پایانی هر درس می در شرکت به مجاز یکبار فقط دانشجو -
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نمره و وضعیت قبولی لذا  باشد...  و ترم میان آزمون مباحث، در فعال حضور و شرکت فعالیتها، انجام نمره از مرکب می تواند دانشجوهر  نهایی نمره -

 .باشد نمی دانشجو ، قبولی یا مردودینهایی نمره معنی به یا مردودی مشاهده شده در سامانه 

 مامدر صورت جهش قابل مالحظه نمرات دانشجویان در ترم جاری در مقایسه با سوابق گذشته استاد درس و دانشگاه می تواند درس مورد نظر را نات -

   اعالم کرده و امتحان برگزار شده را ملغی اعالم و نسبت به برگزاری آزمون در زمان بعد اقدام نماید.


