
 

  
 

 

 

 ورود به سامانه نوید راهنمای  

 1400تیرماه  

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران 
 واحد فنایرو اطالعات معاونت آموزشی

http://iumsnavid.vums.ac.ir 



 

 

 

 اطالعات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایرانواحد فنایرو   2

 مرورگر اینترنت 

 گوگل کروم یا موزیال فایرفاکس  :ویندوزسیستم عامل   

 گوگل کروم یا سافاری : مکسیستم عامل   

  گوگل کروم :اندرویدسیستم عامل   

 سافاری: IOSسیستم عامل  

 

 

 

 

 

 

مرورگر  یماتحتما از تنظ یل، موبا یمشابه گوش  یتبلت ها یاو  یلموبا  یها یگوش یاستفاده از سامانه بر روبل از ق

 . یدکن  یافتتا صفحات وب را به صورت کامل و بدون اختالل در  یدبزن یککرده و ت یدارا پ  site desktop ینهگز

 . یدمرورگر وارد سامانه نشو ینعنوان با ا یچشود که به ه یم یهندارد، توص یاکسپلورر سازگار ینترنتامانه با مرورگر اس 
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 (SWFفلش ) یا( SCORMاسکورم ) یمشاهده محتواها

فلش   یکه محتوا یددقت کن)  یرفاکسفا مخصوص  یر فلش پلبه همراه نصب  یرفاکسفا یالمرورگر موز: ویندوزسیستم عامل   

 .)یداجرا شود تا شما موفق به مشاهده آن شو ینبه صورت آنال یددانلود شود و حتما با ید نبا

 قابل مشاهده غیر :IOSو  مکسیستم عامل   

 یرفاکس فا مخصوص  یر فلش پلبه همراه نصب  یرفاکسفا یالمرورگر موز :اندرویدسیستم عامل   

 

 یران ا  یدانشگاه علوم پزشک  یدورود به سامانه نو 

 الذکر فوق  حاتیتوض و دستگاه عامل ستمیس به  باتوجه  سامانه به ورود جهت نظر مورد  مرورگر انتخاب -1

 .دیینما استفاده ir.ac.vums.iumsnavid://httpsآدرس  از ایران پزشکی علوم دانشگاه نوید سامانه به ورود  جهت -2

 .باشد یم ایران استان پزشکی علوم دانشگاه لوگوی و آرمی دارا نمود دیخواه مشاهده که  ییا صفحه  نیاول -3

 

 سمت راست دکمه ورود وجود دارد، بر روی آن کلیک کنید. 

 

https://iumsnavid.vums.ac.ir/
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  یمیلسپس ا و  یدوارد شو می توانید  و رمز عبور سما یبا نام کاربر "سما"دکمه  یقاز طر ✓

 را دقت تینها " ایمیل بزرگ و کوچک حروف" پیتا  در  .یدو پسورد خود را وارد نمائ

 .دیباش داشته

وجود ندارد و در صورت اشکال در سامانه    یوابستگ  "سما"به سامانه    یگرکار د  ینانجام ا  با ✓

 ورود ممکن است.  "یدنو" یقسما از طر

 .دییفرما خودداری قسمت ن یا در در زمان ثبت نام  گرید افراد ای و دوستان  ایمیل ثبت  از ✓

در صورتیکه به هر دلیل امکان ورود از طریق سما برای اولین بار ممکن نبود، از نام کاربری   ✓

 برای اولین ورود استفاده کنید: و رمز عبور زیر 

o ینام کاربر :x@email.com   وx در سما  ی کد استاد یا ییشماره دانشجو 

o رمز عبور: sp123456 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  "یلدکمه پروفا  "یبر روپس از ورود به سامانه  

کلیهفرما  یککل و  پروفا  یید    یلاطالعات 

خانوادگی،شاملشخص نام  و  نام    ی، کدمل   ی،: 

پرسنل  یمیل،ا عکس  و  تماس  به   یشماره  را 

 .ییدفرما  یلتکم یقطورخوانا و دق

، را که به صورت "استاد و دانشجو  یراهنما  یها  یل فا  "از ستون سمت راست داشبورد    ید پس از ورود به سامانه نو

pdf ییدشده است را دانلود و مطالعه فرما یهته یلمو ف . 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تماس با ما 
دانشگاه، طبقه دوم،  ی ساتد مرکز یران، ساختمانا یدانشگاه علوم پزشک یالد،تهران، بزرگراه همت جنب برج م آدرس:

 229و  228ااتق  واحد فنایرو اطالعات، 
 eduit@iums.ac.irایمیل:  (021)88622710-86702228-86702217 لتفن:

https://edu.iums.ac.ir 


