
 نحوه ورود به سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه:

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

http://thumsnavid.vums.ac.ir 

 

 1تصویر 

سما کلیک کرده به صفحه سما دانشگاه  از طریقبر روی ورود  در مرتبه اولبرای ورود ، 2بر روی دکمه ورود کلیک نموده در تصویر  1در تصویر 

 انتقال داده می شوید.

 

 2تصویر 

 

http://thumsnavid.vums.ac.ir/


 می شوید.نام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید. در صورت صحیح بودن به سایت نوید بازگردانده  نوع کاربر را بر روی استاد گذاشته،  3در تصویر 

 

 3تصویر 

 

 

 4تصویر 

 نموده بر روی ادامه کلیک نمایید. ود را در سامانه نوید تعریفخایمیل و رمز عبور در این صفحه 

  از پسورد ایمیل یا سایر سامانه های شما باشد. امن و متفاوتدقت نمایید که رمز عبور انتخاب شده باید 

  استفاده نمایید. نیز از گزینه نویدمی توانید مستقیم  2جهت ورود در دفعات بعد نیاز به ورود از طریق به سما نیست و در تصویر 

 

 

 

 

 



 (5د می توانید درس های جاری این ترم خود را مشاهده نمایید )تصویر ورپس از و

 

 5تصویر 

 

 و ویدیویی کار با سامانه را مطالعه نمایید. pdfدر قسمت منوها راهنمای کامل  5در سمت راست تصویر 

مورد نظر کلیک نمایید تا درس برای دانشجو قابل رویت گردد. این دکمه در مراجعات بعدی به مشاهده درس روی دکمه ارایه درس در مرتبه اول بر 

 تغییر نام پیدا می نماید.

 .درس امکان معرفی درس، قرار دادن یک تصویر برای درس، بارگذاری محتوا، تکلیف، کوییز و ... وجود داردبرای هر 

 بارگذاری محتوا:

 درس های شما باشد.سایر بارگذاری محتوا می تواند به صورت محتوای جدید در درس و یا کپی محتوا از 

 بارگذاری محتوای جدید

می توانید به عنوان نمونه مشاهده نمایید که جلسه اول  6شما می توانید محتواهای درس خود را در قسمت محتواها و منابع وارد نمایید.  در تصویر 

 دارای دو فایل بارگذاری شده است. 



 

 6تصویر 

 

را کلیک نمایید یا در صورتی که محتوا تنها برای مطالعه بیشتر  "محتواها و منابع اصلی"در قسمت  "ایجاد منبع"واها و منابع، تتب محدر  6تصویر در 

 را کلیک نمایید. "محتواها و منابع مطالعه بیشتر"در قسمت  "ایجاد منبع"دانشجویان می باشد 

 

 7تصویر 

 نام مرتبط را وارد نمایید.قسمت عنوان  7تصویر  در



 چهارم، مبحث .... استفاده نمایید.پیشنهاد می گردد از اسامی مشابه جلسه اول, جلسه اول تا 

 تاریخ مشاهده را تاریخی بگذارید که می خواهید مطلب تا آن تاریخ قابل دسترس باشد.

 .فایل هایی که برای جلسه یا مبحث آماده کرده اید در باکس فایل کشیده رها کنید 8مشابه تصویر 

 مگابایت می باشد. 100حاضر حداکثر حجم مجاز برای آپلود فایل در قسمت منابع در حال 

 منتظر بمانید.  بسته به حجم فایل و سرعت اینترنت تا چند دقیقه ممکن است زمان بر باشد. Processingتا محو شدن نوار سبز رنگ  

 جلسه اول و ... PDFبرای فایل های که قصد بارگذاری دارید نام مناسب بگذارید مانند فایل صوتی جلسه اول، فایل 

 

 8تصویر 

 

قرار دهید می توانید گزارش مشاهده این منبع توسط دانشجویان  " تیک تایید دانشجو"را بر روی " تنظیمات پایان مطالعه"مطابق تصویر زیر در صورتی که در ادامه 

 پیگیری نمایید. 6را مطابق تصویر 

 



 9تصویر 

 . در نهایت بر روی دکمه ذخیره کلیک نمایید

می توانید جلسه بارگذاری شده به همراه فایل ها را مشاهده پس از کلیک بر روی نام جلسه  6در صورت صحیح آپلود شدن فایل ها، مشابه تصویر 

 نمایید.

 کپی محتوا از سایر درس ها

حتوا، محتوای مورد نظر را بارگذاری دوباره آن مدر صورتی که محتوای مورد نظر شما در یکی از درس های شما بارگذاری شده است می توانید به جای 

 کپی نمایید.

 وارد شوید. به صفحه درسی که می خواهید در آن محتوا را کپی نماییدکار  برای این

 .بر روی دکمه کپی درس کلیک نماییددر صفحه اصلی درس  -

 (10)تصویر  ترم درسی که می خواهید محتوا را از آن کپی نمایید انتخاب نمایید 1در مرحله  -

 (10)تصویر  ن محتوا را کپی نمایید انتخاب نماییدآدرسی که می خواهید از  -

 (11آن کپی نمایید را انتخاب نمایید )تصویر  و منابعی که می خواهید از بروید 3به مرحله  -

 (11ویر ص)ت زیر هر منبع تاریخ شروع و پایان دسترسی به آن منبع را انتخاب نمایید -

 محتواهای منتقل شده را کنترل نمایید. ،نهایی کرده در تب منابع ثبت 6در مرحله  -

-  

 



 

 10تصویر 

 

 11تصویر 


