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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 ورود به سامانه نوید

 :توان استفاده کرد های مختلفی می نوید از روشی  برای ورود به سامانه

توانید با استفاده از نام و نام کاربری مرتبط با  دارید می نام و نام کاربری سمادر صورتی که شما  .1

 ی نوید شوید. دانشگاه خودتان وارد سامانه

 کنید:ی سما را انتخاب  ی سامانه برای این کار گزینه 

 

 د کنیدپسورد خود را وار یوزر و سپس: 

 

 

 زین اقدام به ورود به ایمیل جایگ با استفاده از توانید ی سما می از طریق سامانه پس از اولین ورود خود

 با این کار در صورت قطع بودن سما برای ورود به سامانه به مشکلی بر نمی خورید.  نوید کنید.
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 

توانید یوزر و  کنید در اینجا می استفاده می ی نوید نام و نام کاربری سامانهدر صورتی که از  .2

 :ی نوید شوید س از آن وارد سامانهپسورد خود را وارد کرده و پ

 

 

 های خود  ی نوید پس از ورود نام کاربری و پسوردتان وارد پنل هر کدام از درس برای ورود به سامانه

 شوید. میی نوید دانشجو و یا استاد باشید  به ازای اینکه در سامانه
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

  با توجه به اینکه در سامانه نوید استاد یا دانشجو باشید، پس از ورود به نوید امکانات متفاوتی خواهید

 داشت.

 

 

 تان، هم تصویر خود را در این بخش قرار داده و هم  لطفاً پس از اولین ورود با استفاده از بخش پروفایل

 ایید.ی عبور خود اقدام فرم اینکه نسبت به تغییر کلمه
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 ی نوید در صورتی که هر کدام از آنها  های جاری در سامانه های جاری و دوره برای ورود به درس

 :را کلیک فرمایید مشاهدهی  گزینهوجود داشته باشند، 

 

 کنید بر اساس نقشی که برای شما تعریف شده است، به عنوان مثال اگر نقش  طور که مالحظه می همان

به صورت معمول استاد یا دانشجو را داشته باشید، امکانات متفاوتی در این سامانه برایتان وجود دارد. 

توانید به اهداف  می بینید که با کلیک بر روی آن در نمای دانشجو در قسمت باالیی معرفی درس را می

 تان دست پیدا کنید. و طرح درس
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 های مختلفی برای انجام  کنید بخش ی نوید حضور پیدا می در صورتی که شما به عنوان استاد در سامانه

 دارد. دهایتان وجو فعالیت

 

 

 معرفی درس

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

 کنید. از دانشجویان در این ترم دارید را در این قسمت وارد می
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 هایی که در این بخش وجود دارد به صورت متنی است از ادیتوری استفاده  با توجه به اینکه تمام قسمت

شده است که به صورت معمول در صورتی که شما کلمات را به صورت فارسی یا انگلیسی در آن 

 خورد. نید چیدمان صفحه به هم نمیتایپ ک

 
 

 استفاده کنید« چسباندن از ورد»ی  ای دارید از گزینه اما در صورتی که متن از قبل مشخص شده: 

 

 

 توانید متن  با استفاده از این قسمت می

ریختگی  هم گونه به خود را بدون هیچ

وارد صفحه نمایید و با کلیک روی 

اطالعات شما ذخیره  ذخیرهی  دکمه

 شود. می
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

  توانید استادان همکار و  در صورتی که شما استاد مسئول یک درس باشید می گروه تدریسدر بخش

در غیر این صورت و در صورتی که به عنوان استاد همکار یا  ه کنید.دستیاران را به این بخش اضاف

 .بخش وجود ندارددستیار در این قسمت حضور دارید توانایی ادیت کردن این 

 ست. ا امکان پذیر ها توسط ادمین و استاد مسئول درسقابلیت افزودن استاد همکار و دستیار تدریس تن 

 
 

  دهید ضیح میتو ی ارزشیابی کل درس ی نحوه بخشی است که در آن شما درباره ارزشیابیبخش. 

 
 

  توانید مالحظه کنید. را میمشارکت دارند تعداد دانشجویانی که در این درس  دانشجویاندر بخش 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 

 

 نمرات

 تواند در ابتدای هر درس با توجه به  باشد می های دیگر این پنل که شامل نمرات و گزارش می قسمت

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

 
 

 :شرکت در کالس حضوری و یا نمرات ی نوید با توجه به اینکه امکان ثبت نمرات  در سامانه نکته

 اید تنها به صورت دستی و توسط استاد و یا همکاران تان در نظر گرفته ای که شما برای درس العاده فوق

توان در این بخش قرار داد بیشتر  ای که می ، به همین دلیل سهم نمرهباشد پذیر می تدریس ایشان امکان

نمره درس شما مجموع دهد که  ستم به شما این اخطار را میهر چند سی ،در نظر گرفته شده است 20از 

 شده است. 20بیش از 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 
 

 اید.  ای در نظر گرفته توانید از ابتدا مشخص کنید که برای تکالیفتان چه سهم نمره به عنوان مثال شما می

 10کنید که  توانید فکر نمره داشته باشد می 20ی نوید  های دانشجویان در سامانه اگر قرار است فعالیت

در صورتی که شما نمره را وارد کنید، خود  کند. ه بخش تکلیف اختصاص پیدا مینمره از این نمرات ب

 کند. م درصدی آن نمره را مشخص میسیستم به صورت اتوماتیک سه

 
 

 اید و  طور در صورتی که برنامه دارید که آزمونی را تعریف کنید و یا آزمونی را در سیستم ساخته همین

 تان نمره در نظر بگیرید. توانید در این بخش برای آزمون  اید می ای اختصاص نداده هنوز به آن نمره
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 ی قرار دادن نمره را دارید از  توانید در صورتی که برنامه ها هم می ی بخش وگو و بقیه در بخش گفت

 ها استفاده کنید. این بخش

 

 

 :هایی  العاده هم بخش ی منابع آزمون کتبی حضوری و شرکت در کالس حضوری و فوق مطالعه نکته

اند، و شرکت در کالس حضوری که توسط استاد  ی شما در نظر گرفته شده هستند که برای سهم نمره

ی آن باید در نهایت برای هر کدام از دانشجویان به صورت جداگانه وارد پنل نمرات شود. ولی  نمره

توانید به این  ها مشخص کنید می خواهید سهم نمره را برای هرکدام از این بخش نگامی که میه

 ای اختصاص دهید. ها هم نمره بخش
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 نمره داشته باشد. 10تواند  به عنوان مثال آزمون کتبی حضوری می

 د.شو به شما داده می« شود 20جمع نمرات نباید بیشتر از عدد »کنید که هشدار  مالحظه می

 ت نمرات قرار دهید.در سِ 20ای را بیشتر از  توانید نمره ولی این به معنای آن نیست که شما نمی 

 

 

 :ی اساتید بزرگوار، در صورتی که بعد از اینکه پنل درس را کامل کردید و به  قابل توجه همه نکته

تکلیف در ابتدای ترم مشخص کردید و برای هر کدام از  5ها مثالً  عنوان مثال برای هر کدام از بخش

وگو  آزمون یا گفتاید، تعداد تکلیف بیشتری به این پنل اضافه کنید و یا  ای را قرار داده آنها سهم نمره

 :خاطر داشته باشید کهیا هر بخش دیگری، این نکته را به 

 گیرد. ها را صفر در نظر می ن بخشی ای سیستم به صورت اتوماتیک نمره 

 ها نیز یک  تان مراجعه کرده و برای این بخش مگر اینکه شما در نهایت در پایان ترم به پنل

 سهم نمره در نظر بگیرید.
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 گزارش

  ادی از توانید به ازای دانشجویان و به ازای کل درس تعد که در آن شما می ستگزارش بخشی ابخش

 ها را داشته باشید. گزارش

 

 در حال حاضر بخش  .های متفاوتی است ها شامل بخش کنید بخش گزارش طور که مالحظه می همان

 می شود. در نوید فعال است و بقیه بخش ها به تدریج در سامانه فعال گزارش کلی

 

 توانید به بخش قبلی و صفحات قبلی بازگردید. می بازگشتی  در هر قسمت از نوید با استفاده از گزینه 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 نمای استاد و نمای دانشجو

 خش معرفی درس ی مهم در مورد معرفی درس، نمرات و گزارش این است که دانشجویان فقط ب نکته

 کنند. را مالحظه می

 

 

  ای در نظر گرفته شده است که هر کدام از اساتید پس از وارد  نوید امکان ویژهبا توجه به اینکه در

وگو بتوانند از نمای  های مختلف شامل معرفی درس، منابع، تکالیف، آزمون و گفت کردن بخش

شده است که در صورتی داده  قرارای  ه کنند، در قسمت باالیی دکمهها را مالحظ دانشجو هم این بخش

بیند را  توانید آنچه که دانشجو در پنل خود می را به سمت دانشجو کلیک کنید میکه این دکمه 

 مالحظه کنید.

 



 

16 

 

 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 ی  تواند بخش معرفی درس را هرچند بدون گزینه میدانشجو  ،به عنوان مثال در بخش معرفی درس

یق ها برای سیستم دانشجو را از این طر ی نمایش هر کدام از بخش ویرایش ببیند و چگونگی نحوه

 توانید چک کنید. می

 

 

 ویرایش تصویر

 وجود دارد بخش ویرایش تصویر است.دیگری که در قسمت باالیی صفحه  بخش 

 

 

 :در صورتی که هر کدام از اساتید نمای استاد را به نمای دانشجو برگردانند  نکتهFunction  خیلی از

 افتد. ها از کار می سایر ویرایش ها مثل ویرایش تصویر و بخش

  پس حتماً به این موضوع توجه داشته باشید که زمانی که به صورت کاربری استاد در سیستم

 حضور دارید حتماً در نمای استاد قرار داشته باشید.
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 خود با توجه به اینکه برای سیستم تصویر  یها توانید برای هر کدام از درس میDefault  تعریف شده

ی خود را با  ر را تغییر داده و در نهایت تصویر مورد عالقهمند هستید تصوی است در صورتی که عالقه

 حجم مشخص در این قسمت قرار دهید.

 

 

 تابلوی اعالنات

 کنید به شما به عنوان استاد و به دانشجویان  ی سمت چپ مالحظه می تابلوی اعالناتی که در گوشه

بارگزاری  مجازی را که در سیستمهای حضوری و  وگو و کالس ها، گفت منابع، تکالیف، آزمون، پیام

 د.ده شده است اطالع می
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

  ها وارد بخش  کدام از این بخش توانید با کلیک کردن بر هیچ است. یعنی شما نمی استاتیکاین بخش

های سیستم وجود دارد. منابع، تکالیف،  ی بخش در همه Notificationهرچند  جدیدی شوید.

است در صورتی که منبع  Notificationها هر کدام دارای یک  وگو، پیام و کالس آزمون، گفت

 ...ف جدیدی قرار داده شده باشد و.جدیدی اضافه شده باشد، تکلی

 

 های پیش رو برنامه

 توسط دانشجویان باید انجام شود در  ماه آینده یکهایی که در  های پیش رو برنامه در مورد برنامه

 شود. این قسمت دیده می

 

 

Function های اصلیLMS 

 منابع

  به بخش منابع وFunction های اصلیLMS  که بپردازیم، برای اضافه کردن، قانون در سیستم نوید

 است. ذخیره کردنو یا  اضافه کردنبه معنی  های سبز دکمهوجود 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 

 

  را کلیک کرده، « اضافه کردن»ی  خواهید منبع جدیدی را به سیستم اضافه کنید گزینه مییعنی شما

 کنید. کنید و در نهایت فایل خود را انتخاب می دار را کامل می های ستاره تمامی بخش
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 :توانید قرار  های سرور، حجم فایلی که در نوید در بخش منابع و تکالیف می به دلیل محدودیت نکته

 بع خود را در یک فایل قرار دهید.توانید تمامی منا باشد. اما می مگابایت 25دهید نباید بیشتر از 

ا در همین بخش توانید همه ر به عنوان مثال اگر محتوای الکترونیکی، فایل متنی و یا پادکست دارید می

 قرار دهید.

 

 

 ی  توانید با کلیک بر روی گزینه جا می اید همین در صورتی که فایلی را به صورت اشتباه انتخاب کرده

 فایل را حذف کنید.« حذف فایل»
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 های  در همین بخش فایلScorm های  و یا فایلE-content ها  ی فایل توانید همراه با بقیه را هم می

 ها قابل مشاهده توسط دانشجو خواهد بود. و در نهایت تمامی این فایلک منبع قرار دهید در ی

 

 

  بخشی است که در حال حاضر به صورت  تنظیمات پایان مطالعهبخشDefault  در سیستم وجود

 کند. خود را پیدا میمعنای واقعی  Gamificationدارد و با اضافه شدن فیچر 

 

 

مسئله در نظر گرفته شده برای مطمئن شدن از اینکه دانشجو یک منبع را مطالعه کرده است دو روش برای این 

 :است

من این »پس از اینکه دانشجو یک متن را مطالعه کرد تیک تأیید  :تیک تأیید توسط دانشجو .1

 .را خواهد زد« ب را مطالعه کردممطل
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

مطمئن شوید دانشجو مطلبی را مطالعه کرده است،  خواهید حتماً در صورتی که میپرسیدن سؤال:  .2

های متعددی را برای این  متن سؤال خود را در ادیتور وارد کرده و سپس در صورتی که تعداد جواب

ای برای دانشجویان مطرح  کنید پاسخ را به صورت چهارگزینه اید و یا اینکه فکر می سؤال در نظر گرفته

 را انتخاب کنید. ها توانید پاسخ خواهید کرد می

 

  دار نبوده الزامی نیست ولی  با توجه به اینکه ستاره های از پیش تعیین شده پیاممتن پیام انتخابی و یا

تواند با یک بازخورد مثبت  توانید با توجه به اینکه دانشجو پس از وارد کردن پاسخ صحیح می می

ی نادرست  کنید برای گزینه مواجه شود، در این قسمت پیام مثبت خود را و یا در صورتی که فکر می

 تان را وارد کنید. گاه کنید در این قسمت متن پیامباید دانشجو را به این مسئله آ

 

 

  های حضوری هم امکان  هم مثل هر بخش دیگری که شما در کالس ی بیشتر منابع مطالعهبخش

هایی که دانشجو با  های اصلی به عنوان بخش های بیشتر و متعددی را عالوه بر رفرنس دارد رفرنس

تواند به کسب دانش بپردازد، به همان شکل افزودن منبع اصلی  ی بیشتر آن در صورت عالقه می مطالعه

 توانید وارد کنید. می
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 ی افزودن منبع یا همان  دار باید حتماً پر شده و در پایان بخش گزینه های ستاره تمامی بخش کته:ن

 ی ذخیره را کلیک کنید. گزینه

 

 

  ی  های تکالیف، منابع و آزمون در همان صفحه کدام از بخش توانید به ویرایش هر میشماFront 

page .نوید بپردازید 

 به ویرایش منبع دوم خودتان «ویرایش»ی  وانید با کلیک بر گزینهت به عنوان مثال در این بخش می ،

 بپردازید.
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 ی  در صورتی که منبع شما به هر دلیلی احتیاج به غیر فعال شدن دارد با کلیک بر روی گزینه همچنین

 کنید. Hideتوانید این گزینه را برای دانشجویان  می« غیر فعال شدن»

 

 

 :دارد ولی به صورت غیر فعال است. ی شما وجود کنید که منبع در صفحهبه این مسئله توجه  نکته 

 بیند. توانید مالحظه کنید که دانشجو تنها یک منبع را می یعنی با کلیک بر روی نمای دانشجو می 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 تکالیف

 .با تنوع بیشتری دیده شده استباشد در نوید  می LMSبخش تکالیف که از ملزومات هر 

  شوید ی تکلیف می وارد صفحه« ایجاد تکلیف»ی  تکلیف با کلیک روی گزینهبرای ایجاد یک. 

 

 

 مشخص کنید،  عنوانتان  ته باشد برای هر تکلیفتواند عنوانی داش با توجه به اینکه هر تکلیف می

 را مشخص نمایید. مهلت انجامو  تاریخ مشاهدهرا در بخش ادیتور وارد کنید و  توضیحات
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

  اید  ای را به صورت فایل قرار داده تان فایل مشخص و یا اطالعات اضافه برای تکلیفدر صورتی که

 ها را انتخاب کرده و در این بخش قرار دهید. فایل ،توانید همچون بخش منابع می

 به حذف فایل مورد نظر بپردازید. توانید جا می طور از همین همین 

 
 

 ی نوید است. امانهدر س صاص تکلیفی اخت نحوهی قابل توجه  نکته

 د در صورتی که انتظار دارید یک تکلیف توسط تمام اعضای یک کالس به صورت یکسان انجام شو

 را انتخاب کنید.« همه»ی  گزینه

 خواهید تعداد مشخصی از دانشجویان یک تکلیف را انجام دهند و برای هر گروه از  در صورتی که می

 .را انتخاب نمایید« از دانشجویانتعداد مشخصی »ی  گزینهدانشجویان تکلیف متفاوتی را تعریف کنید 

 خواهید تعدادی از دانشجویان به صورت کار گروهی یک تکلیف را انجام دهد  در صورتی که می

 را انتخاب کنید. «انجام کار گروهی توسط دانشجویان»ی  گزینه
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 :در این است که «انجام کار گروهی»و  «تعداد مشخصی از دانشجویان»تفاوت 

 هر کدام از « انجام تکلیف توسط بخشی از دانشجویان»ی دوم تخصیص تکلیف یعنی  در نحوه

 کند. دهد و برای شما ارسال می میدانشجویان به صورت انفرادی یک تکلیف را انجام 

  رتبط هایی که به همدیگر م ، گروهی از دانشجویان با ارسال فایل«انجام کار گروهی»در حالی که در

بخش  1دانشجو اختصاص داده؛ دانشجوی شماره  4تواند نوشتن یک مقاله را به  است، به عنوان مثال می

Introductionها و  بخش داده 3ی  بخش بررسی متون و دانشجوی شماره 2ی  ، دانشجوی شماره

ه یکدیگر ای که ب های جداگانه بندی آن را در فایل هم جمع 4ی  ها و دانشجوی شماره تحلیل داده

 مرتبط است ارسال نمایند.

باشد به صورت یکسان یک تکلیف را به صورت  می 2ی  ی شماره پس تعداد مشخصی از دانشجویان که گزینه

نمایند در حالی که در بخش انجام کار گروهی توسط دانشجویان مثل هر  انفرادی انجام داده و ارسال می

 دهند. ورت تقسیم شده انجام میی دیگری، دانشجویان یک کار را به ص پروژه

 انجام کار گروهی توسط دانشجویان»و یا « تعداد مشخصی از دانشجویان»ی  در صورتی که بر گزینه »

فرمایید و با انتخاب این  کلیک کنید، دانشجویانی را که در کالس شما وجود دارند مالحظه می

 کند. دانشجویان، این تکلیف به آن افراد اختصاص پیدا می
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 یف خود را از نمای دانشجو ببینیدتوانید تکل در اینجا هم می: 

 
 

 توانید با کلیک بر روی آن تکلیف در  برای ویرایش تکالیف هم میFront page  خود نوید و در

 همان بخش به ویرایش تکلیف بپردازید.

 
 

 :انجام کار گروهی توسط »و یا « تعداد مشخصی از دانشجویان»ی  در صورتی که شما گزینه نکته

ی  را انتخاب کرده باشید، امکان دارد که در پنل دانشجویان، این تکلیف توسط همه« دانشجویان

در صورتی که قصد اختصاص دادن تکلیف به تعداد  فقطدانشجویان دیده نشود و به همین دلیل هم 

 ز دانشجویان را دارید از این گزینه استفاده کنید.مشخصی ا
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 آزمون

  انید آزمون تو می «ایجاد آزمون»ی  های نوید با کلیک بر گزینه ی بخش بخش آزمون هم مثل بقیهدر

 جدیدی را تعریف کنید.

 

 

 دار باید پر شود، تاریخ شروع آزمون و تاریخ پایان آزمون، در حقیقت آنچه در  های ستاره تمامی بخش

 کنید. تان طراحی می ای دانشجویانهایی است که بر خودآزموننوید به عنوان آزمون وجود دارد 

 قدر امکان ها به این نکته توجه داشته باشید که در نظر شما هر دانشجو چ در طراحی این خودآزمون

دار در بخش  های ستاره شرکت در این آزمون را دارد و به همین دلیل هم نیاز است که تمامی این بخش

 آزمون به دقت پر شود.

 

 :به عنوان مثال

 ی نوید حضور  ی زمانی است که آزمون در سامانه یک آزمون بازه تاریخ پایانو  تاریخ شروع

 آن شرکت کنند. توانند در خواهد داشت و دانشجویان می
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 تواند در طی آن زمان به انجام آزمون بپردازد و بعد از  مدتی است که هر دانشجو می مدت آزمون

 رای آن دانشجو وجود نخواهد داشت.سپری شدن این مدت امکان انجام آزمون ب

 

 

 جا  شود در همین ای توسط دانشجویان مشاهده می را با توجه به اینکه در نهایت نمره ی آزمون نمره

 مشخص کنید.

 

 

 تر در  و کمک به دانشجویان برای شرکت راحتبرای ارتباط بهتر با دانشجو  پیام پایانو  پیام شروع

ی مانند های امپیشنهاد می شود با طراحی پیاند و اجباری نیستند. اما  آزمون در نظر گرفته شده

ارتباط بهتر با هدف آمدگویی و یا در پایان تبریک به دانشجویان برای گذراندن یک آزمون  خوش

 قرار داده شود. دانشجو و استاد

 

 

  در هر آزمون را در این بخش وارد کنید نمره قبولیحد نصاب. 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 تواند توسط شما مشخص شود. در صورتی که  برای هر دانشجو می دفعات شرکت در آزمون

ای ندارید به اینکه دانشجویان بیشتر از یک مرتبه در هر خودآزمون شرکت کنند، تعداد دفعات  عالقه

 تغییر ندهید. 1شرکت در آزمون را از 

 

 

 :صفحه استالت در ی سؤا ی مشاهده کنید، نحوه مشاهده می پایین قسمتهایی که در  بخش

 5ی جدا به این معنی که دانشجویان اگر قرار است  به صورت هر سؤال در صفحه نمایش سؤاالت 

 بینند. ی جدا می سؤال را در یک صفحه 5سؤال را در یک خودآزمون مشاهده کنند، هر کدام از این 

 

 

 تواند به صورت رندم باشد. یعنی اگر آزمونی را برای  می ترتیب سؤاالتو  ها ترتیب پاسخ

اید که دفعات شرکت در آزمون بیشتر از یک مرتبه است دانشجویان  دانشجویان در نظر گرفته

 ی سؤال به جواب درست دست پیدا کنند. خاطرسپاری شماره توانند بر اساس به نمی
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

  به صورت  ها ترتیب گزینهطور  زمون همینبعد از هر سؤال و در پایان آ نمایش جوابدر مورد

ی قبلی  ی رندم و بدون مطالعه ها برای کمتر کردن احتمال استفاده ی این گزینه تصادفی و یا ثابت، همه

 از هر آزمون در نظر گرفته شده است.

 

 

 :دقت کنید در صورتی که نمایش جواب در پایان آزمون و نمایش سؤاالت در یک صفحه را  نکته

از  بر روی تعداد دیگری Defaultشود و سیستم به صورت  ها حذف می انتخاب کنید تعدادی از گزینه

 :گیرد، یعنی ها قرار می گزینه

 ها در پایان آزمون خواهد بود، ابنمایش جو 

  ثابت خواهد بودها به صورت  گزینهترتیب، 

 حه وجود ندارد.ی سؤاالت در یک صف و امکان بازنگری هم به دلیل نمایش همه 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 فرمایید به صورت  هایی را که در سیستم آزمون مالحظه می پس تعدادی از گزینهDefault  سیستم

مشکل  و اگر امکان تغییر وجود نداشت به معنی وجود و بر اساس منطق آزمون چیده شده است.

 در سیستم نیست.

 .شوید ن به بخش سؤاالت آن وارد میی هر آزمو پس از ذخیره

 و  جای خالی، ندجوابیچ، ای چهارگزینهتوانید انتخاب کنید  شامل  انواع سؤاالتی که می

 است. تشریحی

 
 

 کنید بخشی که در صفحه برای شما نمایش داده  را انتخاب می« ای چندگزینه»ی  در صورتی که گزینه

 باشد. های شما می شود حاوی ، توضیحات، در صورت وجود انتخاب تصویر و پاسخ می

 توانید از  ی درست یا نادرست توسط فراگیر انتخاب شود را می در صورتی که گزینه متن انتخابی

 ابتدای طراحی آزمون انتخاب کنید.

وارد  جلوی آنوص آن سؤال را در توانید توضیح الزم در خص ی درست است می ی اول گزینه مثالً اگر گزینه

و یا تنها به تشویق فراگیر  )در صورتی که هدف شما از طراحی آزمون طراحی یک سناریو تعاملی است( کرده

توانید یا پاسخی قرار ندهید یعنی سیستم پیامی را برای دانشجو  های غلط نیز می بسنده کنید. در مورد گزینه

 تر تذکر دهید.ارسال نکند و یا در خصوص دقت بیش
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 

 

 های از پیش تعیین شده در صورت انتخاب  متن پیام»و  های از پیش تعیین شده پیامچنین  هم

به صورت  «ی غلط متن پیام از پیش تعیین شده در صورت انتخاب گزینه»و یا  «ی درست گزینه

کدام از  تواند به صورت تشویقی و یا منجر به دقت بیشتر دانشجو شود، ولی هیچ هایی است که می پیام

 ها را انتخاب کنید. مند هستید این پیام توانید در صورتی که عالقه ها الزامی نبوده و شما می این گزینه

 

 

 هایی که طراحی  هر کدام از آزمونتوانید به ویرایش  ی ابتدایی درس می چنین شما در صفحه هم

 اید بپردازید. کرده
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 وگو گفت

 در بخش گفت ( وگوDiscussion groupشما می ) برانگیز به  توانید با طراحی یک موضوع چالش

 وگو با دانشجویان خویش بپردازید. بحث و گفت

 

 

 ها پیام

 ها مثل بخش  بخش پیامInbox  های دریافت  پیام، فرستادن پیام جدیدایمیل شماست. یعنی

توانید به هر کدام از دانشجویان یا به  که در هر کدام از آنها می های ارسال شده پیامو یا  شده

 ی دانشجویان پیامی ارسال کنید. همه

 

 

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

  انتخاب فایلنید از بخش توا هایتان وجود دارد می برای هر کدام از پیام ضمائمیدر صورتی که 

 جا مشخص کنید. توانید همین را میکمک بگیرید. دقت کنید که انتخاب مخاطبانتان 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 

 

 توانید از باکس این قسمت  در صورتی که قصد دارید به دانشجوی خاصی پیامتان را ارسال کنید می

 ارسال کنید.استفاده کرده و دانشجوی مورد نظر را انتخاب کرده و پیام را برای ایشان 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 ها کالس

 کالس مجازی و یا کالس حضوری است.ها شامل ایجاد  بخش کالس

 
 

 استفاد  تدریس ترکیبیهایی است که در صورتی که از  شما در حقیقت کالس کالس حضوری

 دهید. ی هر دوره یا ترم تشکیل میکنید در ابتدا یا انتها می

 کنید و تنها به عنوان یک فایل  در این بخش شما کالس خود و زمان آن را به دانشجویان اعالم می

 شود. از آن استفاده می اعالنات

 
 

 .عنوان هر کالس باید مشخص شود 

 ا توانید این بخش ر در صورتی که مدرسی غیر از خودتان و یا تعداد متعددی از مدرسین وجود دارد می

 کنید.آن درس پر بر اساس مدرسین 
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 افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( نوید )نرم

 مدت زمان کالس را مشخص کنید. 

  تاریخ و مکان آن را هم با استفاده ازMap کنید. که در این قسمت قرار داده شده است انتخاب می 

 

 

 در صورتی که سیستم دانشگاهی شما  کالس مجازیLMSافزار  تان را به نرمAdobe connect 

ن کالس را در این بخش وارد نموده و مدرس و برای ایجاد کالس مجازی متصل کرده است، عنوا

را که کالس شما بر روی آن آدرس  URLتاریخ و مدت زمان این کالس را مشخص کرده و آدرس 

 کنید. شود در این قسمت وارد می برگزار می

 

 

 


