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 -1ابتدا وارد سایت  http://gumsnavid.vums.ac.irمی شوید.
 -2در صفحه اینترنتی روی دکمه سامانه نوید کلیک نمایید.

 -3در صفحه جدید نام کاربری و رمز خود را وارد کنید.

نام کاربری هر یک از دانشجویان شامل ترکیب شماره دانشجویی و گزینه  @email.comمی باشد.
مثال 97111001001@email.com ، SamaID@email.com :

password: sp123456

ضروری است بالفاصله پس از ورود به اکانت خود نسبت به تغییر رمز اقدام فرمایند.
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 -4پس از ورود به سایت و اکانت اختصاصی خود با صفحه ایی مشابه صفحه زیر روبرو خواهید شد .به صورت معمول
درسهای ترم جاری شما که در سیستم ترمیک دانشگاهی استفاده میکنید در بخش درسهای جاری وجود دارد.
نکته :در صورتی که استاد شما این درس را برای آن ترم ارائه داده باشد دکمه سبز رنگی را مشاهده میکنید که در
صورتی که روی آن کلیک کنید وارد درس مورد نظر خود میشوید.

معرفی درس  :معرفی درس به صورت کلی در بخش باالی درس وجود دارد .در ابتدای هر ترم برای آنکه بدانید درس
شما شامل چه بخشهایی است و بتوانید به عنوان مثال با استادان و همکاران استاد های درس ،نحوه ارزشیابی درس،
دانشجویانی که با شما در این درس هم گروه هستند و همچنین معرفی درس خودتان آشنا شوید بر روی گزینه معرفی
درس کلیک کرده ،وارد این بخش شده و به مطالعه آنچه توسط استاد شما در این بخش قرار داده شده بپردازید.
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همچنین نوتیفیکیشن پنلی در سمت چپ گذاشته شده که نشان میدهد در حال حاضر در درس شما چه بخشهایی اضافه
شده است ،به عنوان مثال یک منبع جدید ،یک تکلیف جدید یا یک گفت وگوی جدید

در پانل اصلی هر درس برگه های محتواها و منابع ،تکالیف ،آزمون ها ،گفتگوها ،کالسها و پیامها وجود دارد.
نکته :اعدادی که به صورت قرمز در هر بخشی از پنل شما دیده میشود به عنوان وجود یک بخش جدید است .یعنی اگر
شما منبع جدید ،تکلیف جدید ،آزمون جدید ،گفتوگوی جدید و یا پیام جدید داشته باشید میتوانید در این بخش
مالحظه کنید.
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محتواها و منابع :
در بخش منبع میتوانید منابعی را که توسط استادان شما برای این درس اختصاص داده شده است مشاهده کنید .به
عنوان مثال منبعی که در این درس قرار داده شده است فایلی است که میتوانید آن را با کلیک روی گزینه دانلود،
دانلود کرده و محتویات آن را مالحظه کنید.
تکالیف :
در بخش تکالیف ،میتوانیدassignmentهایی را که برای شما در نظر گرفته شده پاسخ دهید.
آزمون ها :
در صورتی که آزمون برای شما طراحی شده باشد ،در بخش آزمون میتوانید در این آزمونها شرکت کرده و در پایان
هر آزمون نتیجه آن را ببینید.
درآزمون تشریحی پس از تصحیح استاد به اطالع شما میرسد تا نمره خود را مشاهده کنید .در سایر فرمتهای آزمون
همانند جای خالی ،چند گزینهای و چند پاسخی ،شما میتوانید بالفاصله پس از پایان آزمون ،نتیجه آزمون خود را
مشاهده کنید.
گفتگو :
در بخش گفت وگو ،در صورتی که این بخش در درس شما طراحی شده باشد ،شما میتوانید با انتخاب شرکت در گفت
وگو وارد روم شده و در بحثی که برای شما در نظر گرفته شده است شرکت کنید.
کالسها :
در بخش کالسها در صورتی که کالس مجازی برای شما تعریف شده باشد ،میتوانید از طریق لینکی که در این بخش
قرار داده میشود وارد پنل کالس مجازی شوید.
پیامها :
بخش پیامها مثل بخش  Inboxایمیل شماست .یعنی فرستادن پیام جدید ،پیامهای دریافت شده و یا پیامهای ارسال شده
که در هر کدام از آنها میتوانید پیام جدیدی را برای استاد یا سایر همکالسی های خود ارسال کنید.
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