
همکاران گرامی 
وی در صفحه سامانه یادگیری الکترونیکی بر ر

.کلیک نمایید« سامانه الکترونیکی نوید»



«  اسامانه سم»برای اولین ورود به سامانه، بر روی 
.در همین صفحه کلیک نمایید



ر نام کاربری و کلمه عبور مربوط به سما خود را د
.این قسمت وارد نمایید



و ایمیل آدرس  پس از رسیدن به این قسمت، 
.خود را وارد نماییدرمز عبور ایمیل 



ه صفحه ای برای شما به شکل زیر باز می گردد ک
لطفا درس . لیست دروس شما در آن وجود دارد

مربوطه را پیدا کنید و بر روی گزینه ارائه درس
در « مشاهده»کلیک کنید تا به رنگ سبز و حالت 

.بیاید و سپس بر روی مشاهده کلیک نمایید



پس از ورود به صفحه مربوط به درس، امکان درج
.  مهیا می باشد... محتوا، تکالیف و 

.  نیدجهت درج محتوا، بر روی گزینه ایجاد منبع کلیک ک



امی پس از ورود به این صفحه با اسکرول به پایین، تم
اعم از نام : وارد بفرمایید( LMS)اطالعات را مانند قبل 

....  محتوا، تاریخ انتشار، تاریخ پایان دسترسی



ود در پایین صفحه فضای آپلود فایل مورد نظرتان وج
ار و دارد که آنرا وارد نمایید تا سپس بخش تاریخ انتش

.پایان دسترسی فعال گردد
.و در نهایت محتوا را ذخیره نمایید



ز همکاران گرامی در نهایت به خاطر داشته باشید که ا
Prt(  همین صفحه)صفحه آخر  Scr تهیه بفرمایید و

.  آنرا به فرم گزارش جلسات مجازی ضمیمه نمایید



تفاده در مراجعات بعدی به نوید، از گزینه سامانه نوید اس
ار اول که بایمیل عبور رمز و ایمیل آدرس  بفرمایید و 

.وارد کرده بودید را استفاده بفرمایید



همکاران گرامی

بهتر است چون به استثنای مراجعه اول، سایر LMSاستفاده از سامانه نوید به جای •
ه مراجعات شما مستقل از سما خواهد بود و لذا در صورت هر گونه مشکل در سما ، سامان

.نوید قطع نخواهد بود
له از جم)نوید کمتر هستند سامانه داشته اید، به مراتب در LMSمشکالتی که این ترم با •

(.فضای ناکافی
امانه به خاطر داشته باشید که به دانشجویان بفرمایید محتواهای مجازی شما را از روی س•

گذارید و نوید بسامانه در غیر این صورت چنانچه شما محتوا را بر روی . نوید دانلود نمایند
.مراجعه کند محتوایی را رویت نخواهد کردLMSدانشجو به 

.در صورت بروز هر گونه مشکل اینجانب را در جریان بگذارید•
. از همگی شما سپاسگزارم•

(دکتر فاطمه السادات امیری)


