
 نحوه ورود به سامانه نوید دانشگاه علوم پسشکی تربت حیدریه:

 استفادٌ وماییذ. https://thumsnavid.vums.ac.ir گزامی جُت يريد تٍ ساماوٍ وًیذ اس آدرس داوشجًیان

مشخض شذٌ است کلیک  1تز ريی آیکه تغییز ستان کٍ در تظًیز تاشذ اوگلیسی  ستان  پس اس يريد تٍ ساماوٍ وًیذ در طًرتی کٍ راتط کارتزی سایت تٍ

 سپس تز ريی يريد کلیک وماییذ. تٍ ستان فارسی تغییز پیذا ومایذ ي  وماییذ تا راتط کارتزی

 

 1تصًیر 

 يريد برای ايلیه بار:

 کلیک وماییذ.تز ريی يريد اس طزیق سما  2جُت ايلیه يريد تٍ ساماوٍ وًیذ در تظًیز 

 

 2تظًیز 

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


در ساماوٍ سما )ساماوٍ اوتخاب ياحذ،  وام کارتزی ي رمش ػثًر خًد وًع کارتز را تز ريی داوشجً گذاشتٍ،  3پس اس اوتقال تٍ ساماوٍ سما در تظًیز 

 تٍ طًر پیش فزع وام کارتزی شما شمارٌ داوشجًیی، ي رمش ػثًر شمارٌ دايطلثی کىکًر می تاشذ. را يارد وماییذ.  مشاَذٌ ومزات ي ... داوشگاٌ(

 

 3تصًیر 

 ي ... yahooیا   gmail)کٍ می تًاوذ  خًدشخظی ایمیل  ، 4تظًیز  مشاتٍدر ایه مزحلٍ  می شًیذ. در طًرت طحیح تًدن تٍ سایت وًیذ تاسگزداوذٌ 

  يارد وماییذ.دفؼات تؼذ تزای يريد  تٍ دلخًاٌ تزای ساماوٍ وًیذ رمش ػثًریک ي  (تاشذ

 

 4تصًیر 

 يريد دفعات بعذ:

 یا ایمیل ي رمش ػثًری کٍ در دفؼٍ ايل تؼزیف ومًدٌ ایذ را يارد وماییذ 2در تظًیز  -

 ػثًر خًد در سما را يارد وماییذ. اس گشیىٍ يريد اس سما استفادٌ ومًدٌ وام کارتزی ي رمش 2در تظًیز  -

تًجٍ وماییذ تىُا درس َایی کٍ تًسط استاد مىثؼی در آن َا قزار دادٌ شذٌ   . د می تًاویذ درس َای جاری ایه تزم خًد را مشاَذٌ وماییذيرپس اس ي

 (5شیىٍ مشاَذٌ در جلًی آن فؼال است. )تظًیز است گ



 

 5تصًیر 

در قسمت مؼزفی درس می تًاویذ اَذاف درس، وحًٌ  جُت مشاَذٌ َز درس تز ريی دکمٍ مشاَذٌ کلیک ومًدٌ يارد طفحٍ درس می شًیذ. 

 ... تاشذ. لیف، آسمًن، گفتگً ي َز درس می تًاوذ شامل مؼزفی درس، مىاتغ درس، تکارسشیاتی ي... را مشاَذٌ وماییذ.   

 (6)تظًیز  ريی وام مىبغ کلیک وماییذ تا فایل َای آن مىبغ بٍ شما ومایش دادٌ شًدبر ىثغ جُت مشاَذٌ محتًای َز م

 

 6تصًیر 

 



)تظًیز  مىثغ يجًد داردمطالؼٍ مىثغ را فؼال کزدٌ تاشذ در کىار َز مىثغ درسی گشیىٍ تاییذ  مطالؼٍ در طًرتی کٍ استاد شما گشیىٍ تاییذ

مىاتؼی کٍ مطالؼٍ آن را تاییذ کزدٌ تاشیذ  کلیک وماییذ.مىبغ مطالعٍ تاییذ مىثغ تزريی دکمٍ  ي مطالؼٍافت ی. در ایه طًرت پس اس در(7

 ویش ومایش دادٌ خًاَذ شذ. تٍ روگ سثش در آمذٌ تزای استاد

 

 7تصًیر 

 تکالیف

يضؼیت ارسال پاسخ تًسط شما، يضؼیت مته تکالیف، . (8تصًیر ) جُت مشاَذٌ ي ارسال پاسخ تکالیف، تز ريی تة تکالیف کلیک وماییذ

 دریافت تاسخًرد اس سًی استاد ي مُلت اوجام تکلیف در ایه تخش قاتل مشاَذٌ می تاشذ. 

 جُت مشاَذٌ پاسخ ارسال شذٌ، ارسال پاسخ جذیذ ي مشاَذٌ تاسخًرد استاد ريی گشیىٍ ارسال پاسخ کلیک وماییذ.

 

 8تصًیر 



 گفتگوها:

 .گذاشتٍ ي اس داوشجًیان درس درخًاست مشارکت در تحث را خًاَذ داشت درس مطلثی را تٍ اشتزاکدر قسمت گفتگً َا استاد 

کلیک ومًدٌ مته مًرد وظز  "شزکت در گفتگً"جُت مشارکت در گفتگً ي مشاَذٌ وظزات دیگزان در سیز َز ػىًان گفتگً تز ريی لیىک 

 .کلیک وماییذ خًد را در قسمت ارسال جًاب تایپ ومًدٌ تز ريی ارسال پاسخ

 

 کالس ها:

درس تٍ شما اطالع دادٌ  کالس َایی کٍ تٍ شکل حضًری یا آوالیه تزگشار خًاَذ شذ تًسط استادتاریخ ي سمان آدرس، در قسمت کالس َا، 

 تز ريی ػىًان کالس کلیک وماییذ تا تًضیحات تیشتز در خظًص کالس ومایش دادٌ شًد. خًاَذ شذ.

 

 پیام ها:

  .را مشاَذٌ وماییذَای ارسالی شما تزای دیگزان ي پیام  َا می تًاویذ پیام َایی کٍ تزای شما ارسال شذٌ استدر قسمت پیام 

در پاسخ تٍ اس سمت استاد  یا یک تًضیح کًتاٌػمًمی اس سمت استاد تزای َمٍ داوشجًیان می تًاوذ یک اطالػیٍ تٍ ػىًان مثال یک پیام  

 پیام شما تاشذ.

در قسمت گیزوذگان افزادی کٍ تمایل داریذ پیام  ػىًان ي مته پیام خًد را يارد ومًدٌ ،پیام جذیذجُت ارسال پیام تزای دیگزان در تخش 

   ارسال وماییذ.را اس لیست اوتخاب ومًدٌ ایذ مامی اػضای کالس یا گیزوذگاوی کٍ آن َا را تزای ت پیام خًد را دریافت ومایىذ اوتخاب ي شما

وخًاَذ شذ  الی تزای گیزوذگان حذفتًجٍ وماییذ پس اس ارسال پیام، حتی در طًرت پاک کزدن پیام اس حساب کارتزی خًد، پیام ارس

 اوتخاب وماییذ. قتگیزوذگان پیام را تٍ دمته پیام خًد را تزرسی ي  ،قثل اس ارسالتىاتزایه 

 



 ها: آزمون   

 تغییزات وزم افشار ممکه است تزيس وثاشذ.تًجٍ تماییذ راَىمای تخش آسمًن تٍ دلیل 

 خالطٍ ای اس يضؼیت آسمًن شامل سمان شزيع ي پایان دستزسی تٍ آسمًن، مذت آسمًن، ومزٌ آسمًن ي.. قاتل مشاَذٌ می تاشذ.

 
 

  شرکت در تًدٌ، تىاتزایه تزوامٍ ریشی السم تزای زمان پایان آزمًن تًجٍ وماییذ فزطت شما تزای پاسخگًیی تٍ سًاالت تىُا تا

 را اوجام دَیذ.. آزمًن از لحظٍ شريع آزمًن

، تز ريی شزيع آسمًن  پیام قبل از شريع آزمًن را بٍ دقت مطالعٍ ومًدٌکلیک ومًدٌ شرکت در آزمًن تزای شزيع آسمًن ريی دکمٍ 

 کلیک وماییذ.

 

 

 ًن در سمت چپ گًشٍ طفحٍ قاتل مشاَذٌ می تاشذ.مطاتق شکل سمان تاقی ماوذٌ تا پایان آسم

 

 

 



 ، طفحٍ آسمًن تٍ شکل سیز می تاشذ. در صًرتی کٍ تمام سًاالت آزمًن در یک صفحٍ باشذ

 

 

 پاییه سًال استفادٌ وماییذ.سًال بعذی ، جُت رفته تٍ سًال تؼذی، اس دکمٍ در صًرتی کٍ َر سًال آزمًن در یک صفحٍ باشذ

  ٍومایان خًاَذ شذ. تاییذ ي ثبت پاسخ تشریحی یااز پاسخگًیی بٍ سًال چىذگسیىٍ ای تىُا پس  سًال بعذیدکم 

 
 

 تٍ ػىًان ومًوٍ تظًیز تاال پیش اس پاسخگًیی تٍ سًال چىذ گشیىٍ ای ي تظًیز پاییه پس اس پاسخگًیی تٍ سًال چىذ گشیىٍ ای می تاشذ.



 

 

  ٌتىاتزایه قثل اس غیز فؼال تاشذ سًال قبلی ممکه است بازگشت بٍ سًاالت قبلی میسروبًدٌ دکمٍ تستٍ تٍ وًع آسمًن تؼزیف شذ

 رفته تٍ سًال تؼذی اس طحت گشیىٍ اوتخاب شذٌ اطمیىان حاطل وماییذ.

  فشار وذَیذ. را ثبت وُایی ي ارسالتٍ اشتثاٌ دکمٍ  سًال بعذی دکمٍتًجٍ وماییذ کٍ پس اس پاسخ تٍ َز سًال، تٍ جای کلیک تز ريی 

را کلیک ومًدٌ تا مطاتق تظًیز سیز  تاییذ ي ثبت پاسخَر سًال دکمٍ  در پاییهحتما دقت وماییذ  پاسخ سًاالت تشریحیدر پاسخگًیی تٍ 

تغییز یاتذ در غیز ایه طًرت پاسخ آن سًال تزای شما درج وخًاَذ شذ. َمچىیه تًجٍ وماییذ پس اس تاییذ ي   "پاسخ ثبت شذ"يضؼیت پاسخ تٍ 

تا ديتارٌ يضؼیت تٍ پاسخ ثثت  ديبارٌ بر ريی دکمٍ تاییذ ي ثبت پاسخ کلیک وماییذ در صًرتی کٍ پاسخ خًد را تغییر می دَیذثثت پاسخ 

 شذ تغییز یایذ.

 

 

 ی دارای تظًیز تًد تزای سيم کزدن تز ريی تظًیز کلیک وماییذ.در طًرتی کٍ سًال

 کلیک وماییذ. ثبت وُایی ي ارسالجُت ارسال کلیٍ پاسخ َا ريی دکمٍ در اوتُا پس از پاسخگًیی بٍ تمامی سًاالت 

 



 

دٌ در غیز ایه طًرت اس طزیق دکمٍ کلیک ومً اتمام آزمًنيضؼیت پاسخگًیی شما تٍ سًاالت ومایش دادٌ خًاَذ شذ. در طًرت طحیح تًدن ريی 

 تٍ طفحٍ سًاالت تاسگزدیذ. اوصراف

 

 امکان يیرایش پاسخ َا يجًد وخًاَذ داشت. ،تًجٍ وماییذ پس از ثبت ي تاییذ اتمام آزمًن

 مطاتق تظًیز پیام اتمام آسمًن تٍ شما ومایش دادٌ خًاَذ شذ.

 

 پس اس تظحیح استاد تزای شما ومایش دادٌ خًاَذ شذ.در طًرتی کٍ آسمًن دارای سًال تشزیحی تاشذ،  ومزٌ 


