
 

 سامانه نویدراهنمای گام به گام کار با ماژول های 

1399مهرماه ویرایش ؛ اساتیدژه وی  

 
 

 

  

 تهیه و تنظیم: دکتر زهرا کریمیان

      و قطب علمی آموزش الکترونیکی  یهیات علمی دانشکده مجازعضو 



 و قطب علمی آموزش الکترونیکی انشکده مجازید                                 1399هرماه م ویرایش اساتید؛ویژه   –ار با سامانه نوید ککاربردی راهنمای  

1 
 

 فهرست

 بخش اول

 2 ............................................................................................................................................................................................. پیشگفتار

 3 ........................................................................................................................................................................  نوید چیست؟سامانه . 1

 4 ................................................................................................................................................................. طراحی آموزشی ترکیبی . 2

 4 .................................................................................................................................................................  ورود به سامانه نویدنحوه . 3

 6 ................................................................................................................................................شناسه و پسوورد در سامانه نویدورود . 4

 8 ............................................................................................................................................................ در سامانه نوید مشاهده درس. 5

 9 ..................................................................................................................................................................... ماژول های سامانه نوید. 6

 10 ......................................................................................................................................................................... محتواها و منابع . 1-6

 15 ........................................................................................................................................................................ تکالیف. سربرگ 2-6

 18 .................................................................................................................................................................. آزمون خودسربرگ . 3-6

 24 ........................................................................................................................................................................ گفتگو سربرگ . 4-6

 27 .................................................................................................................................................................... . سربرگ کالس ها 5-6

 28 .......................................................................................................................................................... پیام با دانشجویان. سربرگ 6-6

 30 ..................................................................................................................................................................... نحوه کپی کردن دروس

 36 ....................................................................................................................................................... نحوه تغییر پسوورد در سامانه نوید

 

 

 

 

 

 

 



 و قطب علمی آموزش الکترونیکی انشکده مجازید                                 1399هرماه م ویرایش اساتید؛ویژه   –ار با سامانه نوید ککاربردی راهنمای  

2 
 

 پیشگفتار

 

  انشجویان عزیزاساتید و همکاران گرامی؛ د

 انشگاه علوم پزشکی شیراز و به طور ویژه دانشجویان ورودی جدید د

 آغاز ماه مهر؛ ماه مهرورزی و بهار دانش اندوزی بر همه شما مبارک و مقدمتان گلباران باد

 !این اولین مهرماهی است که دانشجویان رشته های حضوری به شیوه مجازی وارد دانشگاه می شوند! اما مهرماه همچنان ماه مهر است 

ی جوان و شاداب و پر انرژی شما را از نزدیک ببینیم اما این روز ها پاندمی کرونا، این مهمان ناخوانده؛ بسیار دوست داشتیم که چهره ها 
تغییرات بنیادی را در سراسر دنیا و در همه ابعاد زندگی از جمله زندگی حرفه ای و تحصیلی ما ایجاد کرده است. در دنیای جدیدی که 

می کنیم. و یاد می گیریم که می شود ارتباط های بسیار نزدیک را از فاصله های بسیار  تضادهای جدید و منحصر به فردی را تجربه
 دور ایجاد کنیم. یاد می گیریم که بدون حتی یکبار دیدن یکدیگر با هم دوست شویم، از هم بیاموزیم، و به هم کمک کنیم و یاد 

 .در فضای مجازی جریان داردحقیقت، فراتر از مرزها مکانی و زمانی،   می گیریم جستجوی علم و

های دو سویه الکترونیکی از طریق ایمیل آغاز شد، شاید باور نمی داشتیم که تنها پس در سالهایی نه چندان دور، وقتی اولین ارتباط
ارتباطی های همراه، ارتباطات صوتی و تصویری مبتنی بر وب، شبکه های اجتماعی و فناوری های نوین ازگذشت کمتر از یک دهه تلفن

مرزهای مکانی و زمانی را در نوردند و شبکه های انسانی را از دورترین فاصله ها به هم پیوند زنند. قلمروی تاثیرات فضای مجازی نه 
گویی  ای را پشت سرگذاشته است.تنها در ابعاد فنی، بلکه در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی نیز تحوالت عمده

که از فضای مجازی تاثیر زیادی پذیرفته، هاییرسد. یکی از عرصهیتِ زندگی بدون فضای مجازی مشکل و بس بعید به نظر میکه واقع
های توسعه و تحول آموزش عالی، یادگیری الکترونیکی و که یکی از مهمترین مولفهفرایندهای یادهی یادگیری است. به نحوی

دهد نرخ شتاب توسعه آموزش مجازی در دانشگاهها گاهی حتی از شتاب توسعه آموزش  های مجازی است. شواهد نشان میآموزش
ثباتی، وارونگی، استقالل های حاکم بر عصر جدید با نمادهایی چون سرعت، کثرت، تغییر، تنوع، بیعالی پیشی گرفته است. ویژگی

دانشکده مجازی و  .از تغییراتی بنیادی در آینده نزدیک استفردی، چابکی سازمانی و رها شدن از تقید های زمانی و جغرافیایی، گواه 
قطب علمی آموزش الکترونیکی در مسیر آموزشی شما با ایجاد زیرساختهای الکترونیکی تالش می کند امکان آموزش و یادگیری را 

حیط های آموزشی با بهره گیری از برای شما فراهم نماید. امیدواریم با عبور همراه با سالمتی؛ از این دوره و بازگشت حضوری به م

 نماییم فراهم  فضای مجازی به عنوان دوستی همراه در مسیر آموزش، بتوانیم زمینه توسعه یادگیری و ارتقای آموزشی را
 
 

 ریاست، اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی
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 نوید چیست؟سامانه . 1

زیرساخت کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه Learning Management System(LMS) یا سیستم مدیریت یادگیری

مدیریت، پیگیری، ارزشیابی، یادگیری الکترونیکی محسوب می شوند. این سیستم های نرم افزاری امور مربوط به به کارگیری، ثبت نام، 

این سامانه نه تنها در شرایط  .برقراری تعامل بین فراگیران و محتوای برنامه و بین فراگیران و استادان را انجام می دهندارائه برنامه ها، 

ت نیست، بلکه در شرایط معمول نیز پلتفورم زاری بسیاری از کالسهای حضوری راحکنونی که به خاطر شیوع بیماری کرونا امکان برگ

جلسات آموزشی خود را با بهره گیری کلیه و شما استاد گرامی می توانید  ائه دروس به شیوه ترکیبی استت مناسبی برای ارخیا زیرسا

 از امکانات مجازی و با استفاده از فناوری های نوین به شیوه بهتر و به روز تری ارائه دهید. این سامانه امکان تعامل استاد و دانشجو،

 اع فایلهای آموزشی با دانشجویان و برگزاری کوییزهای متعدد در طول ترم را فراهم می کند.طرح بحث و تبادل نظر گروهی، تبادل انو

شما با استفاده از سامانه نوید می توانید کلیه جلسات آموزشی دروس خود را تعریف کنید، محتوای الکترونیکی که قبال تهیه کرده اید 

را بارگذاری نمایید، برای هر جلسه کوییز طراحی کنید، درتاالر گفتگو درمورد  را ارائه دهید، فایلهای کمک آموزشی مرتبط به هر جلسه

 و ... طرح کنید و یااز طریق سیستم پیام آن با دانشجویان خود در ارتباط باشید. Case studyموضوعات مرتبط با درس بحث، 

 

 

 

 

 هر گونه تغییر در شناسه و پسوورد اساتید و دانشجویان و یا شناسه های جدید 

 خواهد شد در ابتدای ترم و پس از تنظیمات نهایی به دانشکده ها اعالم

 

 

 پزشکی مجازی کشور استسامانه نوید سامانه کشوری مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم 

 سامانه نوید برای ارائه دروس به شیوه آفالین یا غیر همزمان است و نیازی به حضور همزمان استاد و دانشجو نیست
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 طراحی آموزشی دوره ترکیبی. 2

طبق طرح درس و به طور دقیق درس را تعریف نمایید و اصول یادگیری ترکیبی  عزیز توصیه می کنیم اولین بار  همکاربه شما 

را نیز در طراحی درس در نظر داشته باشید. اگر یکبار این کار را به درستی و دقیق انجام دهید در ترم های آینده شما می توانید 

حاضر و با وجود پاندمی کرونا امکان برگزاری فقط بخش های مورد نیاز را در ترم جدید کپی نمایید. درست است که در حال 

کالسهای حضوری و چهره به چهره وجود ندارد و طراحی آموزش ترکیبی دروس نمی تواند جلسات حضوری را در بر گیرد، اما 

 برای حفظ تعامل بین استاد و دانشجو و احساس حضور زنده در کالس درس الزم است رویکرد ترکیبی حتما در طراحی آموزشی

 دروس رعایت شود. برای طراحی نحوه ارائه جلسات آموزشی لطفا موارد ذیل را مورد مالحظه قرار دهید:

 این فایل هم راهنمایی برای شما  )این طرح دوره پیوشت شده است(  ابتدا طرح درس آموزشی دروه را تکمیل فرمایید

دوره مشخص می نماید و نیز در طراحی  مدرس گرامی در طراحی درس است و هم مسیر آموزشی دانشجو را در طی

 تیمی دروس نیز کمک کننده است

  کل جلسات(  درس را به صورت کالس مجازی آنالین  %30کالس ها )حداقل %70تا  30حتما بخشی از دروس

تن همزمان، طراحی نمایید. بازخوردی که ترم گذشته از دانشجویان دریافت کردیم نشان داد که وقتی دانشجویان از داش

محتوای آموزشی درس مطمئن هستند کالسهای آنالین و برقراری کالس مجازی با امکان پرسش و پاسخ و دیدن 

 چهره استاد بسیار برای دانشجویان ارزش یادگیری دارد و دانشجویان بر ضرورت برگزاری کالسهای آنالین تاکید داشتند.

 ن برگزاری کالس آنالین همزمان وجود ندارد را از قبل به تا حد امکان محتوای همه درس به ویژه بخش هایی که امکا

صورت چند رسانه ای تهیه نمایید و یا شما می توانید برای محتوای الکترونیکی از فایل های پی دی اف، مقاالت، جزوه 

استفاده نمایید  الکترونیکی، ویدئوی آموزشی، تصاویر، متن و ... استفاده نمایید. اینکه چه نوع محتوایی برای ارائه درس

به ماهیت درس، مقطع تحصیلی دانشجو، و نوع طراحی آموزشی درس ارتباط دارد. تبعا دانشجویان مقاطع تکمیلی به 

و به  Undergraduateصورت خودآموز نیز می توانند مطالب و رفرنس ها را مطالعه نمایند اما دانشجویان مقاطع 

 حمایت های بیشتری برای تامین محتوای الکترونیکی نیاز دارند ویژه دانشجویان تازه ورود به دانشگاه به 

  بخشی از درس نیز می تواند به کتابهای درسی و رفرنس اصلی ارجاع داده شود و الزامی به تهیه همه جلسات درس به

ان به منابع شیوه محتوای الکترونیکی چند رسانه ای نیست. اما برای ارجاع به رفرنس با توجه به عدم دسترسی دانشجوی

 کتابخانه ای دانشگاه حتما از دسترسی دانشجویان به فایلهای موردنیاز مطمئن شوید

  طراحی انواع تکالیف و فعالیت های یادگیری، خودآزمون ها، تاالر گفتگو و ... در طراحی آموزشی درس بسیار اهمیت

دانشجوی علوم  600ی از دیدگاه حدود دارد. در تحقیقی که درترم گذشته در مورد چالش ها  کیفیت آموزش مجاز

دانشجو و کار با ابزارهای تعاملی سامانه نوید مهمترین شاخص تاثیر گذار بر  -پزشکی شیراز انجام شد، تعامل استاد

 کیفیت آموزش مجازی بود.  

 و جلسات  اگر درس شما به صورت تیمی ارائه شده است حتما قبل از شروع ترم یک جلسه مشترک با هم داشته باشید

 ارائه دروس تعریف و بارگذاری فرماییدرا به ترتیب منطقی 
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 ورود به سامانه نوید. 3

Sumsnavid.vums.ac.ir 

 

 

 روی آیکون نوید کلیک نمایید

 همان دانشگاه است Domainبرای سایر دانشگاهها بخش اول آدرس سایت 
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  شناسه و پسوردورود . 4

 
 

o   آدرس سامانه نویدhttp://sumsnavid.vums.ac.ir 

o در اولین بار استفاده از از سامانه شناسه هر استاد  :IDcode@email.com 

o  12006شناسه    است؛  12006مثال: استادی که کد سبای ایشان@email.com  

o  دانشجو در اولین بار استفاده از از سامانهشناسه هر:  Studentcode@email.com 

o  :9010632348شناسه   است ؛  9010632348دانشجویی او  دانشجویی که شمارهمثال@email.com  

o :یا  123456پیش فرض    پسوورد   sp123456   بعدا پسوورد را تغییر دهیدحتما 

o  پسوورد قبلی استافرادی که قبال از سیستم نوید در ترم های سابق استفاده کرده اند همان شناسه 

 اگر مشکل موردی و خاصر در شناسه پسوورد داشتید ابتدا با کارشناس دانشکده و سپس با دانشکده مجازی تماس بگیرید 

  32300037  (2019خانم مهندس هادیان فر )داخلی 

  32300037 (2201خانم جعفری )شماره داخلی  

 ابتدای هر ترم به اطالع دانشکده های خواهد رسیدآخرین اخبار در مورد شناسه و پسوورد معموال در 

 

 راهنمای تغییر پسوورد درانتهای همین راهنما ارائه شده است

 

 

 

http://sumsnavid.vums.ac.ir/
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 مشاهده دروس. 5

 امانه شدید این صفحه را مشاهده می کنید:وقتی وارد س

دروس شما که در سامانه سبا یا سیستم مدیریت آموزشی تعریف شده است را مشاهده می کنید.  ،در بخش درسهای جارییعنی 

اگر درسی هست که درترم جاری دارید اما در لیست دروس خود نمی بینید حتما با کارشناس آموزش یا فناوری دانشکده خود 

 انشکده مجازی جهت رفع اشکال اقدام خواهند کرد.. و در صورت نیاز کارشناس دانشکده با کارشناسان فناوری دتماس بگیرید

 

و امکان بارگذاری  گاهی ممکن است درس فقط به نام استاد مسئول درس ثبت شده باشد Team Teachingدروس برای 

توسط حتما با کارشناس فناوری و آموزشی دانشکده خود تماس بگیرید تا فایل برای سایر اساتید همکار نباشد. در چنین شرایطی 

و در صورت نیاز کارشناس دانشکده با کارشناسان فناوری دانشکده مجازی جهت رفع اشکال اقدام  ایشان اشکاالت اصالح شود

 خواهند کرد.
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 سامانه نوید )میزکار(تعاملی ماژول های . 6

 میز کار خود را مشاهده نمایید:ماژول های سامانه نوید یا تا  روی درس مورد نظر کلیک نمایید

 

 

 با کلیک بر روی هر درس منویی از امکانات تعاملی برای شما ایجاد می شود:
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 محتواها و منابع سربرگ . 6-1

 شامل دو بخش است:« محتواها و منابع»سربرگ 

  محتواها و منابع اصلی:. 1

  با دکمه سبز رنگ ایجاد منبع نمایید 

 تهیه کرده اید. در این  مبتنی بر شاخصهای استاندارد تولید محتوا )نسخه اسکورم( شما از قبل محتوای الکترونیکی تعاملی اگر

ی شیوه بارگذاری محتوا کرده و تایید نمایید. بارگذاریفایل زیپ شده محتوای الکترونیکی را در  قسمت مورد نظر  باید صورت

 در ادامه توضیح داده شده است. اصلی

  برای تعریف جلسات درس است. به تعداد جلسات درس جلسه ایجاد نمایید.در مجموع قسمت محتواهای اصلی محلی 

 مثال ممکن است در جلسه اول یک کلیه فایل های مربوط به هر جلسه را در بخش مربوط به همان جلسه بارگذاری نمایید .

این موارد به جلسه اول مربوط  فایل چند رسانه ای + یک جزوه و فایل پاورپوینت را در اختیار دانشجو قرار می دهید. اگر همه

 است و جزء محتوای اصلی درس محسوب می شود تک تک در جلسه اول بارگذاری نمایید. 

  نکته: سیستم نوید کل محتواهای مربوط به یک جلسه را یک عدد شمارش می کند )دلیل عدم همخوانی تعداد فایلهای

 همین است( بارگذاری شده توسط استاد با آمار نوید اعالم شده نوید

  اگر شما استاد یک درس گروهی هستید و مثال سه جلسه را بر عهده دارید حتما سه جلسه تعریف کنید و فایل های مربوط

 به هر جلسه را در جلسه مربوط به خود بارگذاری نمایید. مبنای تفکیک فایلها تعداد جلسات درس است.

 ل در هر ترم اعالم می شود فایل بارگذاری نمایید. سعی کنید تا حد شما می توانید به مقدار حجم مجازی که برای هر فای

( می توانید لینک آن را در Dropboxاگر فایل مورد نظر را در جایی )مثال امکان از فایل های کم حجم تر استفاده نمایید. 

 سامانه بارگذاری نمایید.

 ید می توانید از قسمت کپی درس آن را به درس ترم جدید اگر درسی را قبال در سامانه و در ترم های گذشته ارائه داده ا

 فراخوانی نمایید. این بخش را در جای خود توضیح خواهیم داد

  اگر از نرم افزارCamtasia  یا ویدئو های آموزشی استفاده میکنید اغلب فایلهای پرحجمی خواهید داشت. نرم افزارهای

را کم حجم نمانید. نمونه ای از این نرم افزار همراه با فایل راهنما بر روی  مختلفی وجود دارند که می توانند این فایل ها

 بارگذاری شده است. «نرم افزارها و آموزش»در بخش  سایت دانشکده مجازی

آموزشی، پادکست ها )صدای کمک برای انواع فایلهای الکترونیکی مثل فایل پی دی اف، انواع ویدئوهای  :محتواها و منابع. 2

 روش اضافه کردن سایر منابع، دقیقا مانند روش قبل است  استاد(، و ... را در این قسمت به تفکیک جلسات درس بارگذاری نمایید.

 

 

 

 مگابایت باشد 90حجم هر تک فایلی که بارگذاری می نمایید حتما کمتر از 
 اسالید نباشد  35تا  30در زمان تولید محتوای الکترونیکی سعی کنید هر محتوا بیش از 

 الزم نیست همه محتوای درس به چند رسانه ای تبدیل شود. مطالب اصلی را در ویدئو یا محتوای الکترونیکی ارائه دهید
 دهیدو بخشی از درس را در قالب جزوه با کتاب رفرنس در اختیار دانشجویان قرار 

 3، 2، 1اسالید است آن را به چند اسالید ست تقسیم کنید و شماره گذاری کنید  30اگر فایل درس شما بیش از 
 مجموعه محتوای یک جلسه )که ممکن است شامل چند محتوا باشد را در همان جلسه بارگذاری نمایید

 سیار زیاد خواهد شدو زمان ضبط صدا نیز حدود نیم ساعت باشد. در مقادیر بیشتر حجم فایل ب
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 ایجاد محتوا و منابع اصلی )فایلهای اسکورم محتوای الکترونیکی استاندارد(: نحوه 

 وقتی دکمه ایجاد منبع را کلیک میکنید در ابتدای صفحه این تصویر باز می شود:

 

 
. حاال عنوان جلسه را وارد کنید و در صورتیکه توضیحاتی نیز دارید مثل اهداف درس، یا توضیحات مورد نظر در قسمت سفید رنگ اضافه نمایید

 و تاریخ مشاهده درس را با کلیک روی قسمت تقویم وارد نمایید )اکنون یا هر زمانی که شما مایل هستید فایل قابل مشاهده باشد( 
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پایان دسترسی آخرین زمانی که این درس برای دانشجویان قابل مشاهده خواهدبود را تعیین نمایید. سپس برای بارگذاری محتوا فایل و در قسمت 

ک زیپ )صرفا فایل اسکورم زیپ شده( را بکشید و در قسمت مورد نظر قرار دهید. و پس از بارگذاری کامل دکمه ذخیره را در انتهای تصویر کلی

 نمونه: یک  نمایید.

 
ا مطالعه اگر در بخش منابع اصلی )محتوای الکترونیکی با نسخه اسکورم( محتوایی را اضافه میکنید. و مایل هستید بدانید آیا دانشجوی شما محتوا ر

را کلیک نمایید و سپس ذخیره کنید. «تیک تایید دانشجو »درانتهای همین صفحه گزینه تنظیمات مطالعه را کلیک نمایید و گزینه کرده است یا خیر؟ 

البته این شاخص خیلی خوبی برای این باعث می شود با تایید دانشجو، شما متوجه شوید که آیا دانشجوی شما درس را مشاهده نموده است یا خیر. 

طالعه دانشجو نیست. زیرا اگر دانشجو صرفا این مورد را کلیک نماید از نظر استاد مطلب مطالعه شده است. بهترین کار برای اطمینان از اطمینان از م

 سوال چند گزینه ای( یا سوال تشریحی در بخش تمرین یا خودآزمون طرح نمایید 5مطالعه درس این است که از هر جلسه چند سوال )حداقل 
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 ↓درس به این صورت خواهد بودمشاهده به شیوه اسکورم در بخش منابع و محتواهای اصلی نمای درس  گذاریدر صورت بار

 

 امکان ویرایش هر یک از جلسات در ذیل هر جلسه وجود دارد. ↓در نهایت شما مجموعه جلسات تنظیم شده را به این شکل خواهید دید
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در انتهای سربرگ محتواها و منابع و بعد از محتواهای اصلی بخشی هست به نام  محتواها و منابع بیشتر:نحوه ایجاد 

، ویدئو و ... را wordمحتواها منابع بیشتر. شمامی توانید انواع فایلهای آموزشی و کمک آموزشی از قبیل ، صوت، عکس، متن 

 دراین جا بارگذاری نمایید.

 

با این تفاوت که در بخش محتواهای اصلی فقط فایل اسکورم یعنی محتوای  نحوه کار با این ماژول نیز مانند حالت قبل است

الکترونیکی استاندارد در قالب فایل فشرده زیپ بارگذاری می شود ولی در این بخش شما می توانید انواع فایلهای کمک آموزشی 

 را بارگذاری نمایید.

 مگابایت است 90بیشترین حجم مجازی برای بارگذاری هر فایل 

 لبته ممکن است این مقدار در ترم آینده تغییر نمایدا
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 سربرگ تکالیف. 6-2

در این بخش شما می توانید انواع تکالیفی را که انتظار دارید دانشجویان درطی ترم انجام دهند را تعریف کرده و حتی بازه زمانی  

در بخش تکالیف استاد با تک تک دانشجویان به صورت فردی در ارتباط است، استاد می تواند  انجام تکالیف را نیز تعیین نمایید.

تکلیف را برای همه دانشجویان به طور یکسان ارسال نماید، استاد می تواند برای دسته ای از دانشجویان یک تکلیف را ارسال 

 ه صورت فردی تکالیف را به استاد ارسال نمایند.نماید و برای گروه دیگر تکلیف متفاوت، و دانشجویان م یتوانند ب

  پیش فرض سامانه نوید رد بخش تکالیف این است که استاد بتواند به هر دانشجوی بازخورد فردی ارائه دهد. برای

 .کالسهای پرجمعیت، اساتید میتوانند از بازخوردهای گروهی یکسان استفاده نمایند

  کیفی در ارشیابی عملکرد یک کالس است )استاد(سربرگ تکالیف یکی از شاخص های کمی و 

  عالوه بر بارگذاری تکالیف این نکته مهم است که آیا دانشجویان به تکالیف پاسخ داده اند و سپس این نکته مهم است

که آیا استاد به دانشجویان بازخورد داده است )شاخص کیفی دیگر(. لذا در این بخش نقش استاد در جلب مشارکت و 

 ت دانشجو مهم است.فعالی

  وجود دارد تکالیفامکان الحاق انواع فایلهای ویدئویی، عکس، متن و ... نیز در بخش 

 

 شما می توانید برای درس خود چند تکلیف یا فعالیت یادگیری تعریف نمایید:تکالیف درسی: نحوه ایجاد 

 :با استفاده از از دکمه سبز رنگ، یک تکلیف جدید ایجاد کنید
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 با اضافه کردن تکالیف این تصویر را خواهید دید:

 

عنوان تکلیف، توضیحات، تاریخ دسترسی و تاریخ پایان زمان تکلیف را وارد کنید. می توانید کلمات کلیدی هم تعریف کنید. 

پاورپوینت یا ... هم به آن همچنین ممکن است برای انجام این تکلیف الزم باشد یک فایل الحاقی مثل پی دی اف، ویدئو، متن، 

 اضافه کنید که در آن صورت، فایل مورد نظر را بکشید و در قسمت مورد نظر وارد کنید. حتما دکمه ذخیره را کلیک نمایید

 وقتی تکالیف یادگیری را طبق ترتیب و توالی منظم وارد نمایید نمای کلی را به این شکل مشاهده می کنید )نمونه(
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شاهده می فرمایید در مثال باال دانشجویان به برخی تکالیف پاسخ گفته اند و استاد در هر فعالیت، تعداد دانشجویانی همانطور که م

که پاسخ داده اند را مشاهده می نماید. استاد می تواند در انتهای هر فعالیت با کلیک کردن بر روی گزینه مشاهده پاسخ ها، ضمن 

 )تعداد بازخوردهای شما در سامانه نوید ثبت می شود و قابل گزارش گیری است(بازخورد دهد  مشاهده جواب های دانشجو به آنها
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 آزمون خود سربرگ . 6-3

یی را متناسب با هر جلسه طراحی و اجرا نمایید. شما می توانید برای اطمینان از مطالعه محتواهای درسی شما می توانید کوییز ها

. اگر هدف شما ارزشیابی دانشجو است طراحی نمایید جلسه درس یک آزمون )خودآزمون(به ازای ار جلسه درس یا هر چند 

دانشجویان در یک زمان مشخص با هم ازمون را شروع می کنند و پایان میدهند و تنها یکبار فرصت آزمون دارند. اما اگر هدف 

 ار امکان ورود به آزمون را بدهید.یادگیری و تمرین و یاداوری مطلب است می توانید به دانشجویان بیش از یک ب

 در بخش آزمون ساز نوید شما می توانید سواالت ذیل را طراحی کنید

 ( سواالت چند گزینه ای با یک انتخاب صحیحMCQ) 

  سواالت چند گزینه ای با چند پاسخ صحیح طراحی کنید)سواالت چند پاسخی بیشتر برای رشته های بالینی و آزمون

مناسب است. مثال ممکن است سوال را به این نحو طراحی نمایید که برای اینداکشن بیهوشی های مشابه عملکردی 

دارو را  8برای یک بیمار آسمی کدام یک از موارد ذیل نباید بر روی میز بیهوشی وجود داشته باشد )ممکن است شما 

سوال بیان نمایید که سوال می تواند بیش پیشنهاد دهید و دو دارو کنتراندیکیشن دارد(. در چنین مواردی حتما در صورت 

 از یک پاسخ داشته باشد.

 سواالت تشریحی کوتاه پاسخ و بلند پاسخ 

برای تعیین بازه زمانی آزمون و مدت زمان آزمون حتما شرایط سخت افزاری و نرم افزاری دانشجو را در نظر بگیرید. اگرچه کاهش 

 و نمی تواند در آزمون شرکت نمایدکند اما اگر زمان خیلی کوتاه باشد اساسا دانشجوقت های اضافی می تواند امکان تقلب را کمتر 
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. شما می توانید پس از یک یا این بخش برای انجام کوییز و آزمون های بین ترم استفاده می شود: نحوه ایجاد خود آزمون

 یا فقط جنبه خودآزمایی داشته و نمره ای نداشته باشد.چند جلسه، کوییز تعریف نمایید. می توانید برای کوییز نمره اختصاص دهید 

و سپس سواالت درون آن قرار می گیرد. پس اول یک برگه امتحان ایجاد کنید. آزمون به معنای یک برگه امتحان است همیشه 

مایید. مثال در بخش . و توضیحات مورد نظر را در برگه آزمون وارد نبرای اینکار دکمه سبز رنگ ایجاد آزمون را کلیلک نمایید

 توصیحات بنویسید که آیا آزمون نمره منفی دارد؟ ارزش هر سوال چقدر است و ....(

 

 در برگه آزمون در سربرگ مشخصات آزمون کلیک نمایید و سپس این صفحه را می بینید:
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ع و پایان آزمون، پیام شروع و پایان ، زمان شرودر ادامه این صفحه شما می توانید زمان، توضیحات آزمون، نحوه نمایش سواالت

 ... را تنظیم نمایید آزمون، مدت زمان آزمون، اختصاص نمره، تصادفی بودن یا نبودن محل قرار گرفتن سواالت و 

 

 
 را کلیک نمایید. در مرحله بعد سواالت را وارد میکنید.« بعدی»حاال دکمه سبز رنگ 
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 سواالت را وارد نمایید

 
 موس روی گزینه افزودن سوال سه نوع سوال به شما پیشنهاد می شود: چند گزینه ای، تک پاسخی کوتاه و تشریحیداشتن ه با نگ

 ای مناسب تر است. و حاال فرض کنیم می خواهیم سواالت چهار گزینه ای طرح کنیم. معموال این سامانه برای سواالت چند گزینه
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 برای افزودن گزینه ها روی عالمت سبز رنگ مثبت کلیک کنید و گزینه ایجاد نماییدتنه سوال را در مستطیل سفید بنویسید و 

 نمونه

 

 
 گزینه صحیح را عالمت بزنید. گزینه ها را وارد نمایید و 

سواالت تستی چند گزینه ای حتما باید تنها یک پاسخ صحیح داشته باشند. اما شما می توانید سواالت چند پاسخی نیز طراحی 
نمایید. اینگونه سواالت بیشتر در حیطه بالینی طرح می شوند و ممکن است دانشجو مجاز باشد بیش از یک انتخاب داشته باشد. 

 در آن صورت شما ممکن است بیش از یک گزینه را به عنوان پاسخ صحیح نشان گذاری کنید.
 

می تواند بازخورد ساده باشد )صحیح است/ صحیح نیست( ضمنا شما می توانید به هر پاسخ یک بازخورد بدهید. این بازخورد هم 
 یا بازخورد تشریحی و هدفمند باشد )رفرنس گزینه، دلیل خطا، جمالت تشویقی و تذکرهای احساسی و ...(
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 ↓شما آزمون را که طراحی کرده اید را به این شکل خواهید دید:

 

 
 
 

 ↓ون، ویرایش مشخصات آزمون و نیز مشاهده نتایج آزمون وجود دارددر ذیل هر آزمونی که طراحی می کنید امکان مشاهده آزم
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 سربرگ گفتگو )تاالر گفتگو(. 6-4

سواالت چالش بر انگیز که در پاسخ ها، یا راههای رسیدن به پاسخ یا شیوه استدالل کردن تنوع و تفاوت وجود دارد برای تاالر 

گفتگو مناسب هستند. با توجه به اینکه این قسمت امکان اضافه کردن و الحاق فایل ویدئویی، پی دی اف، متن، تصویر و صوت 

و سطوح باالی یادگیری بسیار مناسب است. مثال در رشته پزشکی می توانید یک عکس  وجود دارد برای آزمون های تحلیل

و ... را به همراه توضیحات بارگذاری نمایید و از دانشجویان بخواهید  ECGرادیولوژی، فایل پی دی اف آزمایشات، تصویر یک 

 تشخصی بیماری را با ذکر استدالل بیان نمایند.

مدیریت، علوم انسانی، و دروس در عرصه مثل کاراموزی ها امکان طرح سواالت مبتنی بر مساله در  در رشته هایی مثل بهداشت،

این قسمت وجود دارد و پاسخ ها می تواند تنوع زیادی را در بر گیرد. ضمنا تاالر گفتگو جایی برای این است که دانشجویان نظرات 

 دیگر دانشجویان پاسخ دهند. دیگر همکالسی های خود را هم مشاهده نماید و به نظرات

گفتگوها یا تاالر گفتگو، محیطی برای طرح سواالت چالشی است که الزاما یک پاسخ صحیح ندارد بلکه شما می خواهید تفکر 

های  Case. این فضا برای طرح انتقادی، بازاندیشی، بحث و مناظره، و تفسیر دانشجویان از موضوع را در دانشجو تقویت نمایید

 ، بحث های علوم پایه، رشته های مدیریت و علوم انسانی و ... بحث های تحلیلی و تفسیری همه رشته بسیار مناسب است. بالینی
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 مثل موارد قبل دکمه های سبز رنگ برای ایجاد یا افزودن به شما کمک می کنند:

 

 نحوه ایجاد یک بحث در تاالر گفتگو

 وع جدید گفتگو باز کنیددکمه سبز رنگ را کلیک نمایید و یک موض 

 در بخش عنوان عنوان کوتاه و مختصری را که گویای کلیت موضوع است بنویسید 

 در قسمت توضیحات متن سوال و اطالعات پیش نیاز برای تحلیل و پاسخ دهی را وارد نمایید 

  شما می توانید فایل ویدئو، پی دی اف، متنWord الحاق کنید.، تصویر و ... را نیز به سوال طرح شده 

  دانشجویان می توانند بالفاصله پس از پاسخ دهی پاسخ خود و دیگران را ببینند. اگر گزینه پس از تایید تدریس را انتخاب

 کنید ابتدا شما پاسخ را می بینید و سپس تایید می کنید که دیگران هم ببینند.

 دانشجویان می توانند نظرات یکدیگر را نقد نمایند 

 خ دهی وارد شود و پاسخ ها را جمع بندی نماید و بحث را هدایت نماید. ستاد درس نیز باید در پاسن باشد ایادما 

در سیستم گزارش گیری سامانه نوید هم استفاده از ماژول گفتگو در طراحی درس مهم است و هم پاسخدهی  نکته:

مهم است. سعی کنید به شیوه های مناسبی بسیار بنابراین میزان مشارکت به موقع دانشجویان در بحث در  ؛دانشجویان

 .مشارکت دانشجویان در بحث را جلب نمایید
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 نمونه طراحی یک گفتگو
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 سربرگ کالسها. 6-5

اما در سامانه نوید امکان استفاده مستقیم از این بخش وجود ندارد. است.  همزمان منظور از کالسها، برگزاری کالسهای آنالین

در بخش کالسها ابتدا . استفاده نمایید LMS.vu.sums.ac.irبرای ارتباطات آنالین بادانشجویان از سیستم وستا با آدرس 

در حال حاضر )زمان نوشتن این راهنما( امکان  زمان کالس مورد نظر را تعیین نمایید و سپس لینک کالس را بارگذاری نمایید.

 ندارد اما برای گزارش دهی در سیستم نوید، شما می توانید در کالس مجازی که در سیستماتصال به کالس مجازی آنالین وجود 

وستای دانشگاه علوم پزشکی شیراز برای شما ایجاد می شود کالس خود را برگزار نمایید )راهنمای استفاده از سامانه وستای 

در ترم گذشته کارشناسان فناروی به آن مسلط می باشند(.  دانشگاه برای کالسهای آنالین در فایل جداگانه قبال ارائه شده است و

بهتر است لینک کالس درس مجازی که مایل هستید برگزار نمایید را در در بخش کالسهای سامانه نوید هم وارد کنید. این کار 

  انه نوید محاسبه شود(.های آنالین در سیستم نوید نیز ثبت گردد و در گزارشات سامباعث می شود فعالیت های مربوط به کالس

 

 در حال حاضر گزینه دوم تا حدی قابل استفاده است و می تواند برای گزارش دهی کالسها استفاده شود 

 ولی سیستم مستقیم به کالس مجازی متصل نیست.
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 سربرگ پیام ها. 6-6

. دانشجویان نیز می توانند از این دریافت نماییدشما می توانید از طریق این بخش به دانشجویان پیام داده یا پیام های آنها را 

 ویژگی این قسمت آن است که شما می توانید انواع ارتباطات بین افراد را داشته باشید: طریق با شما در ارتباط باشند.

 استاد می تواند به یک یا تعداد دلخواهی از دانشجویان پیام دهد 

 خود در ارتباط باشند دانشجویان می توانند به صورت فردی با استاد 

 دانشجویان می توانند با سایر دانشجویان همکالسی خود در ارتباط باشند 

 امکان الحاق انواع فایلهای ویدئویی، عکس، متن و ... نیز در بخش پیام وجود دارد 

ه های مشترک، یا به روهی و پروژدر این بخش، ارتباطات بین دانشجویان در فعالیت های گ برقراری انواع ارتباطبا توجه به 

  اشتراک گذاری فایل ویدئو کنفرانسهای دانشجویی با دیگران مورد استفاده قرار گیرد.

 

  عالوه بر مکاتبات،؛ بخش پیام ها با توجه به آنکه امکان انواع ارتباط بین استاد و گروهی از دانشجویان، دانشجویان با

ضمنا امکان گروه بندی هم وجود دارد برای تعامالت بین گروهی مثل استاد، و دانشجویان با دانشجویان وجود دارد و 

 پروژه های مشترک مناسب است.

  همچنین وقتی دانشجویان می خواهند ویدئوها یا فایل کنفرانس های خود را برای دیگر دانشجویان ارسال کنند، از

 طریق پیام امکان پذیر است
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 صفحه ارسال پیام

 

 
 

ان ارسال پیام فایلهای الحاقی را نیز به دانشجویان ارسال نمایید. دانشجویان نیز می توانند از طریق این شما می توانید در زم

 و در صورت لزوم پیام و فایلهایی را برای شما ارسال نمایند سیستم پیام با شما د رارتباط باشند
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 نحوه کپی کردن درس های گذشته در ترم جدید. 7

طبق طرح درس و به طور دقیق درس را تعریف نمایید و اصول یادگیری ترکیبی  عزیز توصیه می کنیم اولین بار  همکاربه شما 

را نیز در طراحی درس در نظر داشته باشید. درست است که در حال حاضر و با وجود پاندمی کرونا امکان برگزاری کالسهای 

آموزش ترکیبی دروس نمی تواند جلسات حضوری را در بر گیرد، اما برای  حضوری و چهره به چهره وجود ندارد و بنابراین طراحی

حفظ تعامل بین استاد و دانشجو و احساس حضور زنده در کالس درس الزم است رویکرد ترکیبی حتما در طراحی آموزشی دروس 

نوید وجود دارد که  LMSر سامانه اما اگر یک بار درس را به درستی و با طراحی مناسب تنظیم نمایید این امکان درعایت شود. 

همه درس یا بخش هایی از درس را در ترم های بعد یا همان ترم کپی نمایید بدون آنکه الزم باشد مجددا فایل ها را هر بار 

 بارگذاری نمایید. البته بعد از کپی کردن درس امکان ویرایش زمانی، کم یا زیاد کردن فایلها یا تغییر در آن وجود دارد. 

 ابتدا وارد سایت نوید شوید و با شناسه و پسوورد وارد محیط دروس خود شوید:
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 مثال من مایلم یکی از دروس خود را از ترم قبل در ترم جاری فراخوانی نمایم:

 در منوی باال و دکمه های آبی رنگ روی دکمه کپی درس کلیک نمایید.در درس جاری خود قرار بگیرید و 

 درس ارائه داده اید در مقابل شما لیست می شوند.ترم هایی که قبال 

 

 

 

 .(را انتخاب می کنیم  981مثال ترم ترم مورد نظر که مایلید از آن درسی را فراخوانی نمایید را انتخاب کنید )
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مایلید کدام درسها را لیستی از دروسی که در آن ترم داشته اید به شما نمایش داده می شود. حاال از لیست روبرو انتخاب کنید که 

 انتخاب نمایید. مثال من درس برنامه ریزی راهبردی را انتخاب می کنم و مایلم این درس را در ترم جاری کپی نمایم.
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های مختلف )تکالیف، گفتگو، آزمون و ...( انجام داده بودید لیست  ماژولوقتی درسی را انتخاب می کنید کلیه فعالیت هایی که در 

 می شوند و شما می توانید همه یا بخشی از آنها را انتخاب نموده و به ترم جدید انتقال دهید.

 

قال دهم. مثال در این درس من مایلم از ماژول محتواها و منابع فقط محتواهای دو جلسه اول را به همان درس در ترم جاری انت

 ضمنا سامانه از شما می خواهد که زمان شروع و پایان درس را هم اعالم بفرمایید.
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دوم نمایش داده می شود که شامال تکالیف درسی است که در ترم های  ماژولبعد از انتخاب محتواهای مورد نظر برای کپی 

ه یا بخشی از این تکالیف را به صورت انتخابی به ترم جدید انتقال گذشته برای این درس داشته اید و اگر مایل باشید می توانید هم

 دهید.

 

 من به عنوان مدرس این درس مایلم فقط تکلیف اول را در ترم جدید هم استفاده کنم و بقیه تکالیف جدید خواهند بود.

 

 

 

 

 

 



 و قطب علمی آموزش الکترونیکی انشکده مجازید                                 1399هرماه م ویرایش اساتید؛ویژه   –ار با سامانه نوید ککاربردی راهنمای  

35 
 

مایلم در ترم جدید بحث و گفتگوی جدیدی  ها را در ترم جاری استفاده کنید. مثال من ماژولممکن است مایل نباشید برخی از 

 داشته باشم. بنابراین از ماژول گفتگو چیزی را انتخاب نمی کنم.

 

 

 را کلیک نمایید.ز شما می خواهد که در صورت تایید، دکمه ثبت نهایی در نهایت سامانه ا
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 در سامانه نوید نحوه تغییر پسوورد. 8

 
 

 کلیک نموده و دکمه پروفایل را انتخاب نمایید و تغییرات پسوورد را اعمال فرمایید در قسمت باال سمت چپ روی نام خود
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 با آرزوی موفقیت

 دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی 

 معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 


