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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 ورود به سامانه آموزش الکترونیک  نحوه

ر مرحله اول با ورود به پورتال  دانشگاه در قسما استید در صفحه اصلی وارد  صفحه آموزش  د ✓

 (1شماره  )الکترونیک شوید  

 

 (2شماره)  وارد سامانه نوید می شویدمربوط به آموزش الکترونیک  روی لینک    با کلیک بر ✓

 

 
 ورود به آموزش الکترونیک کلیک کنید سپس در صفحه باز شده بر روی دکمه ✓
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد    کلیک کرده ،نوید    بر روی دکمه  سپس از صفحه باز شده ،  ✓

 نمایید 

تلفن   -پوردانشگاه آقای آقا  الکترونیک  کاربری، با کارشناس آموزش)در صورت فراموشی  

 تماس بگیرید(   02333441021-2148
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 ر با سامانه آموزش الکترونیک کانحوه ی 

د وجو  ی نوید در صورتی که هر کدام از آنها  های جاری در سامانه  برای ورود به درسهای جاری و دوره (1

 کلیک کنید  مشاهده داشته باشند، بر روی گزینه ی

 

 
 

معرفی درس ، نمرات،   "دکمه های  وید حضور پیدا میکنید  وان استاد در سامانه ندر صورتی که شما به عن ( 2

 را در درس انتخاب شده میبینید" گزارش  

 

 LMSقسمت های اصلی 

 منایع  -

 

 

 

 

 

 

به معنی اضافه کردن و یا ذخیره کردن  های سبز دکمهوجود   برای اضافه کردن، قانون در سیستم نوید (1

 است
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

)هر درس می تواند دارای منابع و   توانید یک منبع جدید اضافه کنید،   اضافه کردن ، میبا انتخاب دکمه  ( 2

 فایلهای مختلف مربوط به بخش ها یا فصل های خاصی باشد( 

 دار را کامل میکنید و در نهایت فایل خود را انتخاب میکنید  تمامی بخشهای ستارههمانند شکل زیر  

 

 
 ارد کنید.متن مربوط به آن بخش یا فصل را ودر قسمت توضیخات، شما می توانید   (3

طور که در شکل زیر می بینید، شما می توانید تاریخ مشاهده فایل و تاریخ پایان دسترسی به آنرا   همان (4

 مشخص نمایید
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 
 در قسمت انتخاب فایل های می توانید فایل مورد نظر خود را بارگذاری نمایید  ( 5

توانید قرار دهید نباید   که در نوید در بخش منابع و تکالیف میبه دلیل محدودیتهای سرور، حجم فایلی  

به عنوان مثال اگر   .باشد. اما میتوانید تمامی منابع خود را در یک فایل قرار دهید  مگابایت25بیشتر از  

 د قرار دهی  همین بخشتوانید همه را در    محتوای الکترونیکی، فایل متنی و یا پادکست دارید می

 

اید همینجا میتوانید با  در صورتی که فایلی را به صورت اشتباه انتخاب کردهی فایل ،  بعد از بارگذار (6

 فایل را حذف کنید " حذف فایل"  ی  کلیک بر روی گزینه

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تیک تایید "می توانید با فعال کردن دکمه بخشی است که در حال حاضر   "تنظیمات پایان مطالعه"بخش   (7

 .را خواهد زدآن    لعه کرد تیک تأییدجو یک متن را مطاپس از اینکه دانش" دانشجو

منابع بعدی )فایلهای مربوط به فصلهای دیگر( را   "ایجاد منبع"همانند شکل زیر میتوانید با انتخاب دکمه   ( 8

 اضافه کنید

از طریق دکمه هایی که در شکل زیر می بینید آنرا ویرایش، حدف پس از ایجاد منابع مختلف، می توانید  ( 9

 غیر فعال نماییدو یا  



 مختص اساتید - استفاده از سامانه آموزش الکترونیک )نوید(راهنمای 

 
7 

 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 

 دقت داشته باشید که هر منبع در محدوده زمانی که برای آن مشخص نموده اید فعال خواهد شد

 

دارد   هم مثل هر بخش دیگری که شتتما در کهستتهای حضتتوری هم امکان ی بیشتتتر منابع مطالعهبخش  (10

ی   مطالعه انشتجو بارفرنستهای بیشتتر و متعددی را عهوه بر رفرنستهای اصتلی به عنوان بخشتهایی که د

 به همان شتتکل افزودن منبع اصتتلیکه بیشتتتر آن در صتتورت عهقه میتواند به کستت  دانش بپردازد،  

 میتوانید وارد کنید

 

 

 

 

 

 تکالیف  -

 .ی تکلیف میشوید  وارد صفحه "تکلیفایجاد  " ی  برای ایجاد یک تکلیف با کلیک روی گزینه (1
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 مشتتخص کنیتد، را  عنوان برای هر تکلیف ، اشتتتته بتاشتتدی دوانتوانتد عن تکلیف می اینکته هربتا توجته بته  ( 2

 .را مشخص نمایید مهلت انجامو   تاریخ مشاهدهوارد کنید و  متن  ویرایشگررا در بخش   توضیحات

 

 

 ایتتد ای را بتته صتتورت فایتتل قتترار داده فایتتل مشتتخص و یتتا اطهعتتات اضتتافه ، در صورتی کتته بتترای تکلیتتف

 .بارگذاری کنیدرا انتخاب و در این بخش ها   میتوانید همچون بخش منابع، فایل

 

 در صتورتی که انتظار دارید یک تکلیف توستت تمام اعضتای یک کهس به صتورت یکستان انجام شتود  (3

 را انتخاب کنید "همه"ی گزینه

o   خواهید تعداد مشخصتتی از دانشتتجویان یتتک تکلیتتف را انجتتام دهنتتد و بتترای هتتر   صورتی که میدر

 "تعتتداد مشخصتتی از دانشتتجویان" ی  گزینتتهاوتی را تعریتتف کنیتتد  دانشجویان تکلیتتف متفتت   گروه از

 .را انتخاب نمایید

 

o   گزینه  تعدادی از دانشتجویان به صتورت کار گروهی یک تکلیف را انجام دهد  در نظر دارید، در صتورتی که  

 را انتخاب کنید " انجام کار گروهی توست دانشجویان" ی
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

ذف کتترده ،  ف تکتتالیف ، متتی توانیتتد آنتترا ویتترایش یتتا حتت در شکل زیر متتی بینیتتد پتتس از تعریتت  همانطور که  

 داشته باشیدپاسخهای ارسالی را مشاهده و یا ارسال جواب گروهی 

 

 

   آزمون -

میتوانیتتد  " ایجتتاد آزمتتون" ی  گزینتته  روی  نویتتد بتتا کلیتتک بتتر  همانند دیگر بختتش هتتایدر بخش آزمون  

 .جدیدی را تعریف کنید آزمون

 

را   تاریخ شروع آزمون و تاریخ پایان آزمون کرده و  تکمیل  رادار    ستاره  تمامی بخشهایدر ایجاد آزمون  

 مشخص نمایید.

طراحی   است که برای دانشجویان  هایی  خودآزموننوید به عنوان آزمون وجود دارد    در حقیقت آنچه در  

 .کنید  می
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o خواهح داشتتک     در ستتامان ی نویح ورتتوریک آزمون بازهی زمانی استتک  آ آزمون   تاریخ پایان و تاریخ شتروع

 .تواننح در آن شر ک  ننح دانشجویان می

o سپری شحن این   محتی اسک  آ هر دانشجو میتوانح در طی آن زمان بآ انجام آزمون بپردازد   بعح از مدت آزمون

 .محت امکان انجام آزمون برای آن دانشجو  جود نخواهح داشک

o نجتتاایاهحه میشتتود در توستتد دانشتتجویان مشتت آ در ن ایتتک نهرهتتای را بتتا توجتتآ بتتآ اینکتت   ی آزمتتون  نمتتره 

 .مشخص  نیح

o تتر  بترای ارتاتاب ب تتر بتا دانشتجو    هتک بتآ دانشتجویان بترای شتر ک راوتک پیتتام پایتتان و پیام شتتروع

 ختو  درآزمون در نظر گرفتتآ شتحهانح   اجاتاری نیدتتنحا امتا ایشتن اد متی شتود بتا طراوتی ایام تایی ماننتح

دانشتجو    دانشتجویان بترای گارانتحن یتک آزمتون بتا هتحط ارتاتاب ب تترایتان تاریتک بتآ یتا در ا گتویی    آمح

 .استاد قرار داده شود

o در هر آزمون را در این بخش  ارد  نیح نمره قبولی حد نصاب. 
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

o بتترای هتتر دانشتتجو میتوانتتح توستتد شتتها مشتتخص شتتودا در  تتورتی  تتآ دفعتتات شتترکت در آزمتتون 

 یتتک مرتاتتآ در هتتر خودآزمتتون شتتر ک  ننتتحت تعتتحاد دفعتتاتز ای نحاریتتح بتتآ اینکتتآ دانشتتجویان بیشتتتر ا عالقتتآ

 .تغییر نحهیح 1شر ک در آزمون را از 

 :ی سؤاالت در صفحه است ی مشاهده هایی که در قسمت پایین مشاهده میکنید، نحوه بخش

o 5بآ عنوان مثاد  انشتجویان اگر قرار استکی جحا بآ این معنی  آ د  بآ  تورت هر ستلاد در  ت  آ نمایش ستؤاالت  

 بیننح ی جحا می سلاد را در یک    آ5 سلاد را در یک خودآزمون مشاهحه  ننحت هر  حام از این 

o بتاشتتتتحا یعنی اگر آزمونی را برای تصتتتتادفی میتوانتح بتآ  تتتورت  ترتیت  ستتؤاالت   هتا ترتیت  پتاستتخ 

 دانشتتتجویتانبیشتتتتر از یتک مرتاتآ استتتتک  ایتح  تآ دفعتات شتتتر تک در آزمون دانشتتتجویتان در نظر گرفتتآ

 .ی سلاد بآ جواب درسک دسک ایحا  ننح خاطرسپاری شهاره تواننح بر اساس بآ نهی

o آ  تتتورت بتت  هتا ترتیت  گزینته ههینطور ؛بعتتح از هر ستتتلاد   در اتتایتتان آزمون نمتایش جواب در مورد 

از هر  ی قالی   بح ن مطالعآ تصتادفیی  ها برای  هتر  ردن اوتهاد استت اده ی این گزینآ تصتادفی   یا اابکت ههآ

 اآزمون در نظر گرفتآ شحه اسک

 دقتت کنیتد در صتتورتی کته نمتایش جواب در پتایتان آزمون و نمتایش ستتؤاالت در یتک صتتفحته را :نکته 

 بر روی تعتداد دیگری ازپیش فرض  هتا حتذف میشتتود و ستتیستتتم بته صتتورت انتختاب کنیتد تعتدادی از گزینته

 :عنیگزینه ها قرار میگیرد، ی

o نهایش جواب ا در اایان آزمون خواهح بودت 

o ها بآ  ورت اابک خواهح بودت ترتیب گزینآ 

o ی سلاالت در یک    آ  جود نحارد امکان بازنگری هم بآ دلیل نهایش ههآ 

 

 .ی هر آزمون به بخش سؤاالت آن وارد میشوید پس از ذخیره

   جتای ختالیت چنتحجوابیت چ تارگزینتآ ای آزمون تای  تآ میتوانیتح انتختاب  نیتح شتتتتامتلانواع ستتتواالتی 

 اسک تشری ی
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

به عنوان مثال ؛ تعریف پاستتخ در آزمون اهار گزینه ای همانند شتتکل زیر بوده و شتتما می توانید برای 

 انتخاب گزینه ی هر سوال به دانشجو بازخورد مشخصی را بدهید :

 

 

 

 وگگفت -

بحث و گفتوگو   به  موضوع االش برانگیزراحی یک  شما میتوانید با ط(  Discussion groupدر بخش گفتگو )

 با دانشجویان خویش بپردازید
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 السهاک -

 
 .بخش کهسها شامل ایجاد کهس مجازی و یا کهس حضوری است

 

از الکتر نیک بوده اما تهایل داریح آموز  شتها بصتورت    زمانی استکبرای  در وقیقک این گزینآ :  کهس حضتوری افزودن 

ایجاد   الس را    آ در این قدتهک آنت  نیح  می  استت اد   الکتر نیکیس در  نار تحر ت مکهل  ربصتو  ورتوریتحریس 

 .اعالنات از آن است اده میشود تن ا بآ عنوان یک فایل بوده   ج ک اطالع رسانی بآ دانشجویان  تن ا  رده   در  اقع
 

o یا تعحاد متعحدی از محرسین  جود  در  ورتی  آ محرسی غیر از خودتان  ت عنوان هر  الس بایح مشخص شود

 .حرسین آن درس ار  نیحمبر اساس  دارد میتوانیح این بخش را

o محت زمان  الس را مشخص  نیح. 

o با است اده از می توانیح ن آن را هم تاریخ   مکاMap  نیح  آ در این قدهک قرار داده شحه اسک انتخاب. 

 
 ( ب  ن رانس)  Adobe connectافزار  تان را بآ نرم (LMS)در  تورتی  آ ستیدتتم دانشتگاهی شتها  کهس مجازی

تاریخ   محت   تمحرس  ستپسعنوان  الس را در این بخش  ارد نهوده  ؛برای ایجاد  الس مجازی متصتل  رده استک

 احنهاییزمان این  الس را مشخص 

برگزار میشتود در  آدرسبر ر ی آن   الس برخد خود را شتها آ  (رامربوب بآ  ب  ن رانس ) URLآدرس  در اایان 

 .این قدهک  ارد میکنیح

 

 پیام ها  -

 های دریافت فرستتتادن پیام جدید، پیام "ها همانظور که در شتتکل می بینید گزینه هایی مانند بخش پیامدر  

که در هر کدام از آنها میتوانید به هر کدام از دانشتجویان  با کمک وجود دارد  "  های ارستال شتده شتده و یا پیام

 و یا پیام های دریافتی خود را مهحظه کنید  ی دانشجویان پیامی ارسال کنید مهه  یا به
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 .دار است  های ستاره  ی قابل توجه پر کردن بخش  نکته

کمک بگیرید. دقت  خش انتخاب فایلدر صورتی که ضمائمی برای هر کدام از پیامهایتان وجود دارد میتوانید از ب

 انجام دهید.جا   نید همینتوا  را می  کنید که انتخاب مخاطبان

استفاده کرده و   در صورتی که قصد دارید به دانشجوی خاصی پیامتان را ارسال کنید میتوانید از باکس این قسمت

 .دانشجوی مورد نظر را انتخاب کرده و پیام را برای ایشان ارسال کنید
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 معرفی درس 

 

 
 

 معرفی و اهداف  -

 در حقیقت شما طرح درس و شرح وظایف و انتظاراتی کهبخش ابتدایی، بخش معرفی درس است که   (1

 دارید را در این قسمت وارد میکنیداز دانشجویان در این ترم  
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تمام قسمتهایی که در این بخش وجود دارد به صورت    بوده و  wordاین قسمت دارای فضایی مانند برنامه  ( 2

 به صتورت فارستی یا انگلیستی در آنکلمات را قادر خواهید بود  به صتورت معمول شتما    ومتنی استت  

 ریختگی نخواهد شد.داار به هم مان صفحه ایدو کنید    درج

 

 
 

 استفاده کنید "wordاسباندن از  "اما در صورتی که متن از قبل مشخص شدهای دارید از گزینهی (3

 
 

یید و با وارد صفحه نما ریختگی هم خود را بدون هیچگونه به ا استفاده از این قسمت میتوانید متنب (4

 میشود اطهعات شما ذخیره ذخیرهی   دکمه کلیک روی
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 گروه تدریس  -

دستیاران را به این بخش   میتوان استادان همکار وکه  این قسمت مربوط به استاد مسئول درس بوده      (1

  ، دستیار در این قسمت حضور دارید  به عنوان استاد همکار یا  ، انانچهاضافه کنید. در غیر این صورت  

 وجود نداردبرای شما  این بخش    در  ویرایشنایی توا

 

 ارزشیابی -

 ی ارزشیابی کل درس توضیح دهید   ی نحوه  درباره می توانید ارزشیابیبخش  در   (1

 

 

 دانشجویان  -

 میتوانید مهحظه کنید  را اخذ کرده اندکه این درس    یدانشجویان  لیستت  دانشجویاندر بخش   ( 2
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 نمرات 

اینکه   تواند در ابتدای هر درس با توجه به  باشد می  ل نمرات و گزارش میهای دیگر این پنل که شام   سمتق

 .ای داشته باشید پر شود  شده  اگر طرح درس مشخص و کامل

ای  آ شها  العاده فوق  شر ک در  الس وروری   یا نهرات هی نویح با توجآ بآ اینکآ امکان ااک نهر در سامانآ ▪

تحریس ایشان امکانپایر میااشحت بآ  دستی   توسد استاد   یا ههکاران ایح تن ا بآ  ورت نظر گرفتآدر  برای درس

در نظر گرفتآ شحه اسکت هر چنح  20 از بیشتر تگیرددر این بخش قرار  حای  آ میتوان نهره سقفههین دلیل 

 اشحه اسک 20 بیش از سیدتم بآ شها این اخطار را میحهح  آ مجهوع نهره درس شها

 م اساآ گردد (100ت نهره از 20نهره از )  یا در ح بآ عحدنهره  وده  آهانتخاب ن شها می توانیح ▪

چآ  (  گ تگو   اااا تکالیفت آزمونها می توانیح از ابتحا تعریف  نیح  آ برای بخشتت ای مختلف ماننح )در این قدتتهک شتت 

 ظر گرفتآ شحه اسکنهره ای در ن

شتها می    اهح شتح نهایان خوام تکالیف ارائآ شتحه در طود ترم ته مربوب بآجح د  تگزینآ تکلیفبا انتخاب  بآ عنوان مثاد 

در بر خواهتح نهره تکلیف  لی در ترم را  تجهع آن تادر ن تایتک   تآنهرات مربوب بتآ هر تکلیف را مشتتتخص نهوده  توانیتح

   تگو   غیره نیز  ادق اسکاههین موضوع در مورد گزینآ های آزمون ت گ اکداش
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 تهیه و تنظیم: مهندس سمانه کالئی 

 کپی درس 

در مرولآ ب آن درس   سپس ک میتوانح با انتخار این قدهد ت اسکارائآ داده گاشتآ نیز های درسی را در ترم  استادچنانچآ 

 حنهای  پیرا مواردی چون طرح انتخاب درس در ترم جاری؛  عحب

 

 


