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 بخش اول

 
 

 دکتر مجید رضا فرخی، ریاست دانشکده مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی  زیر نظر

 ، عضو هیات علمی گروه یادگیری الکترونیکیتهیه و تنظیم: دکتر زهرا کریمیان 

 

 همکا ان محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز س دانشکاه های اقما ی

 سالم 

ای گرفتن شناسه و راهنمای قبلی بر، پیروی جدیدضمن تبریک سال جدید و انشاهلل رویدادهای خوش و شادی های مکرر در سال 

 ائه داده شده است.پسوورد و ورود به سامانه نوید، راهنمای عملی کار با سامانه نوید در این نوشتار به صورت تصویری ار

 

 نویا چیست؟سامانه 

زیرساخت کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه Learning Management System(LMS) یا سیستم مدیریت یادگیری

مدیریت، پیگیری، ارزشیابی،  یادگیری الکترونیکی محسوب می شوند. این سیستم های نرم افزاری امور مربوط به به کارگیری، ثبت نام،

این سامانه نه تنها در شرایط  .می دهند مه و بین فراگیران و استادان را انجامبرقراری تعامل بین فراگیران و محتوای برناارائه برنامه ها، 

رایط معمول نیز پلتفورم ت نیست، بلکه در شزاری بسیاری از کالسهای حضوری راحکنونی که به خاطر شیوع بیماری کرونا امکان برگ

موزشی خود را با بهره گیری جلسات آکلیه و شما استاد گرامی می توانید  ت مناسبی برای ارائه دروس به شیوه ترکیبی استخیا زیرسا

مانه امکان تعامل استاد و دانشجو، از امکانات مجازی و با استفاده از فناوری های نوین به شیوه بهتر و به روز تری ارائه دهید. این سا

 ر طول ترم را فراهم می کند.یان و برگزاری کوییزهای متعدد دطرح بحث و تبادل نظر گروهی، تبادل انواع فایلهای آموزشی با دانشجو

رونیکی که قبال تهیه کرده اید شما با استفاده از سامانه نوید می توانید کلیه جلسات آموزشی دروس خود را تعریف کنید، محتوای الکت

حی کنید، درتاالر گفتگو درمورد ر جلسه کوییز طرارا ارائه دهید، فایلهای کمک آموزشی مرتبط به هر جلسه را بارگذاری نمایید، برای ه

 در ارتباط باشید. و ... طرح کنید و یااز طریق سیستم پیام آن با دانشجویان خود Case studyموضوعات مرتبط با درس بحث، 
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 مجازی کشو  استعلوم پزشکی سامانه نویا سامانه کشو ی مایریت یادگیری الکترسنیکی دانشگاه 

 س سد به سامانه نویا

Sumsnavid.vums.ac.ir 

 

 

  سی آیکون نویا کلیک نماییا
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 و د شناسه س پسس سد 

 

  ا همان شناسه و پسوورد وارد بکلیه اساتید محترمی که از قبل شناسه و پسوورد سامانه نوید را دریافت و استفاده کرده بودند
 ونیکی و ... استفاده نمایند.سامانه شده و فایلهای آفالین خود را بارگذاری و نیز از ماژول های تاالر گفتگو، آزمون الکتر

  پسوورد تعریف شده در ذیل  محترمی که تا کنون از سامانه نوید استفاده نکرده اند هم اکنون می توانند با شناسه واساتید
 امانه استفاده نمایند.سوارد سامانه نوید شده و به محیط اختصاصی دروس خود دسترسی داشته باشند و از کلیه ماژول های 

 

o   آدرس سامانه نویدhttp://sumsnavid.vums.ac.ir 

o   :شناسه هر استادIDcode@email.com 

o  12006شناسه    است؛  12006مثال: استادی که کد سبای ایشان@email.com  

o  9010632348شناسه   است ؛  9010632348مثال: دانشجویی که کد دانشجویی او@email.com  

o بعدا می توانید پسوورد را تغییر دهید  123456پیش فرض    وس د:پس 

 

 توجه: 

ارد کرده اند. اما در هر حال کد ملی باشد و یا گاهی ایمیلی که قبال در سامانه و ،در برخی موارد شناسه برای دانشجویان ممکن است

 د.است. اگر با حالت اول نتوانستید وارد سامانه شوید دو حالت بعدی را هم امتحان نمایی 123456پسوورد 

 

 راهنمای تغییر پسوورد درانتهای همین راهنما ارائه شده است

http://sumsnavid.vums.ac.ir/
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 د سسمشاهاه 

 امانه شدید این صفحه را مشاهده می کنید:وقتی وارد س

مشاهده می کنید.  دروس شما که در سامانه سبا یا سیستم مدیریت آموزشی تعریف شده است را ،در بخش درسهای جارییعنی 

ناوری دانشکده خود اگر درسی هست که درترم جاری دارید اما در لیست دروس خود نمی بینید حتما با کارشناس آموزش یا ف

 ل اقدام خواهند کرد.. و در صورت نیاز کارشناس دانشکده با کارشناسان فناوری دانشکده مجازی جهت رفع اشکااس بگیریدتم

 

و امکان بارگذاری  گاهی ممکن است درس فقط به نام استاد مسئول درس ثبت شده باشد Team Teachingدروس برای 

حتما با کارشناس فناوری و آموزشی دانشکده خود تماس بگیرید تا به فایل برای سایر اساتید همکار نباشد. در چنین شرایطی 

. و در صورت نیاز کارشناس دانشکده با کارشناسان فناوری دانشکده نیز در درس وارد شوند اساتید همکارصورت دستی سایر 

 ال اقدام خواهند کرد.مجازی جهت رفع اشک
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 های سامانه نویا )میزکا (ماژسل 

 میز کا  خود  ا مشاهاه نماییا:ماژسل های سامانه نویا یا تا   سی د س مو د نظر کلیک نماییا

 

 

 با کلیک بر روی هر درس منویی از امکانات تعاملی برای شما ایجاد می شود:
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 شامل دس بخش است:« محتواها س منابع»سربرگ 

اخصهای استاندارد تولید مبتنی بر ش  برای زمانی است که شما از قبل محتوای الکترونیکی تعاملی  محتواها س منابع اصلی:. 1

و فایل زیپ شده محتوای  نماییدمی توانید با دکمه سبز رنگ ایجاد منبع  تهیه کرده اید. در این صورت محتوا )نسخه اسکورم(

 مه توضیح داده شده است.در ادا ی اصلیشیوه بارگذاری محتوا الکترونیکی را در  قسمت مورد نظر وارد کرده و تایید نمایید.

استاد، فایل پی دی اف،  صداگذاری شده پاورپوینتانواع فایلهای الکترونیکی مثل اسالید استاد، برای  :محتواها س منابع. 2

روش اضافه  .گذاری نماییدیدئوهای آموزشی، پادکست ها )صدای استاد(، و ... را در این قسمت به تفکیک جلسات درس بارانواع و

سمت محتواها بارگذاری نمایید و کردن سایر منابع، دقیقا مانند روش قبل است با این تفاوت که شما انواع فایلها رامی توانید در ق

 بل دانلودخواهد بود.این محتواها توسط دانشجویان قا

 

 

 

 

 

در این بخش شما می توانید انواع تکالیفی را که انتظار دارید دانشجویان درطی ترم انجام دهند را تعریف کرده : سربرگ تکالیف

 و حتی بازه زمانی انجام تکالیف را نیز تعیین نمایید.

 شما می توانید انواع کوییز ها را برای بخش های مختلف درس تعریف و تعیین نمایید.: سربرگ آزمون ها

دانشجویان است اما در سامانه نوید امکان  این بخش مربوط به ایجاد کالس مجازی برای ارتباط آنالین با: سربرگ کالسها

 LMS.vu.sums.;ac.irنالین بادانشجویان از سیستم وستا با آدرس برای ارتباطات آاستفاده مستقیم از این بخش وجود ندارد. 

 استفاده نمایید )راهنمای استفاده از کالس های آنالین را در ادامه دریافت نمایید(

. دانشجویان نیز شما می توانید از طریق این بخش به دانشجویان پیام داده یا پیام های آنها را دریافت نمایید: سربرگ پیام ها

 توانند از این طریق با شما در ارتباط باشند. می

 

 

 مگابایت باشد 90حجم هر تک فایلی که بارگذاری می نمایید حتما کمتر از 

 تا بارگذاری آسان شود اگر فایل درس شما حجم زیادی دارد آن را به چند بخش تقسیم نمایید

 اسالید نباشد  35تا  30در زمان تولید محتوای الکترونیکی سعی کنید هر محتوا بیش از 

 دبط صدا نیز حدود نیم ساعت باشد. در مقادیر بیشتر حجم فایل بسیار زیاد خواهد شضو زمان 
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 : صلی )فایلهای اسکو م محتوای الکترسنیکی استاناا د(محتوا س منابع اایجاد 

 وقتی دکمه ایجاد منبع را کلیک میکنید در ابتدای صفحه این تصویر باز می شود:
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ر قسمت سفید رنگ اضافه دحاال عنوان جلسه را وارد کنید و در صورتیکه توضیحاتی نیز دارید مثل اهداف درس، یا توضیحات مورد نظر 

ستید فایل قابل مشاهده باشد( هنمایید. و تاریخ مشاهده درس را با کلیک روی قسمت تقویم وارد نمایید )اکنون یا هر زمانی که شما مایل 

سپس برای بارگذاری محتوا  د.یان دسترسی آخرین زمانی که این درس برای دانشجویان قابل مشاهده خواهدبود را تعیین نماییو در قسمت پا

دکمه ذخیره را در انتهای  و پس از بارگذاری کامل .فایل زیپ )صرفا فایل اسکورم زیپ شده( را بکشید و در قسمت مورد نظر قرار دهید

 یک نمونه:  تصویر کلیک نمایید.

 
ا اگر در بخش منابع اصلی )محتوای الکترونیکی با نسخه اسکورم( محتوایی را اضافه میکنید. و مایل هستید بدانید آیا دانشجوی شما محتوا ر

نمایید و را کلیک «تیک تایید دانشجو »درانتهای همین صفحه گزینه تنظیمات مطالعه را کلیک نمایید و گزینه  ؟مطالعه کرده است یا خیر

 . این باعث می شود با تایید دانشجو، شما متوجه شوید که آیا دانشجوی شما درس را مشاهده نموده است یا خیر.کنیدسپس ذخیره 
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 ↓ت خواهد بوددرس به این صورمشاهده به شیوه اسکورم در بخش منابع و محتواهای اصلی نمای درس  در صورت بارگذاری

 

 امکان ویرایش هر یک از جلسات در ذیل هر جلسه وجود دارد. ↓تنظیم شده را به این شکل خواهید دیددر نهایت شما مجموعه جلسات 
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 نام محتواها منابع به بخشی هستد از محتواهای اصلی انتهای سربرگ محتواها و منابع و بعدر  : بیشترس منابع محتواها 

، ویدئو و ... را دراین wordصوت، عکس، متن  ،و کمک آموزشی از قبیل پاورپوینت موزشیآانواع فایلهای توانید شمامی بیشتر. 

 .جا بارگذاری نمایید

 

اسکورم یعنی محتوای  کار با این ماژول نیز مانند حالت قبل است با این تفاوت که در بخش محتواهای اصلی فقط فایلنحوه 

نواع فایلهای کمک آموزشی رده زیپ بارگذاری می شود ولی در این بخش شما می توانید اقالب فایل فش ترونیکی استاندارد درالک

 ذاری نمایید.را بارگ

 ابایت استگم 90جازی برای با گذا ی هر فایل حجم مبیشترین 
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 شما می توانید برای درس خود چند تکلیف یا فعالیت یادگیری تعریف نمایید: :تکالیف د سی

 :ایجاد کنیدیک تکلیف جدید  ،از دکمه سبز رنگبا استفاده از 

 

 :تصویر را خواهید دیداین 
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لیدی هم تعریف کنید. کعنوان تکلیف، توضیحات، تاریخ دسترسی و تاریخ پایان زمان تکلیف را وارد کنید. می توانید کلمات 

ورپوینت یا ... هم به آن پا ،متن ،همچنین ممکن است برای انجام این تکلیف الزم باشد یک فایل الحاقی مثل پی دی اف، ویدئو

 خیره را کلیک نماییداضافه کنید که در آن صورت، فایل مورد نظر را بکشید و در قسمت مورد نظر وارد کنید. حتما دکمه ذ

 ید )نمونه(وقتی تکالیف یادگیری را طبق ترتیب و توالی منظم وارد نمایید نمای کلی را به این شکل مشاهده می کن
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تعداد دانشجویانی  ،ر هر فعالیتدانشجویان به برخی تکالیف پاسخ گفته اند و استاد ددر مثال باال مشاهده می فرمایید  همانطور که

ی گزینه مشاهده پاسخ ها، ضمن می تواند در انتهای هر فعالیت با کلیک کردن بر رو استاد. که پاسخ داده اند را مشاهده می نماید

 و قابل گزارش گیری است( )تعداد بازخوردهای شما در سامانه نوید ثبت می شودها بازخورد دهد مشاهده جواب های دانشجو به آن

یک یا چند جلسه، کوییز  شما می توانید پس از .این بخش برای انجام کوییز و آزمون های بین ترم استفاده می شودآزمون ها: 

 داشته باشد.نتعریف نمایید. می توانید برای کوییز نمره اختصاص دهید یا فقط جنبه خودآزمایی داشته و نمره ای 

متحان ایجاد کنید. او سپس سواالت درون آن قرار می گیرد. پس اول یک برگه آزمون به معنای یک برگه امتحان است همیشه 

ش خمثال در ب ارد نمایید.و. و توضیحات مورد نظر را در برگه آزمون برای اینکار دکمه سبز رنگ ایجاد آزمون را کلیلک نمایید

 توصیحات بنویسید که آیا آزمون نمره منفی دارد؟ ارزش هر سوال چقدر است و ....(

 

  ا می بینیا:د  برگه آزمون د  سربرگ مشخصات آزمون کلیک نماییا س سپس این صفحه 
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زمون، پیام شروع و پایان آ، زمان شروع و پایان در ادامه این صفحه شما می توانید زمان، توضیحات آزمون، نحوه نمایش سواالت

 ظیم نمایید ... را تنآزمون، مدت زمان آزمون، اختصاص نمره، تصادفی بودن یا نبودن محل قرار گرفتن سواالت و 
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 را کلیک نمایید. در مرحله بعد سواالت را وارد میکنید.« بعدی»حاال دکمه سبز رنگ 
 سواالت را وارد نمایید
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 با نگداشتن موس روی گزینه افزودن سوال سه نوع سوال به شما پیشنهاد می شود: چند گزینه ای، تک پاسخی کوتاه و تشریحی

 حاال فرض کنیم می خواهیم سواالت چهار گزینه ای طرح کنیم.ای مناسب تر است. و  معموال این سامانه برای سواالت چند گزینه
 

 
 

 تنه سوال را در مستطیل سفید بنویسید و برای افزودن گزینه ها روی عالمت سبز رنگ مثبت کلیک کنید و گزینه ایجاد نمایید
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 نمونه

 

 
 گزینه ها را وارد نمایید.

 گزینه صحیح را عالمت بزنید.  
 

چند پاسخی نیز طراحی  گزینه ای حتما باید تنها یک پاسخ صحیح داشته باشند. اما شما می توانید سواالتسواالت تستی چند 
یک انتخاب داشته باشد.  نمایید. اینگونه سواالت بیشتر در حیطه بالینی طرح می شوند و ممکن است دانشجو مجاز باشد بیش از

 وان پاسخ صحیح نشان گذاری کنید.در آن صورت شما ممکن است بیش از یک گزینه را به عن
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صحیح است/ صحیح نیست( )ضمنا شما می توانید به هر پاسخ یک بازخورد بدهید. این بازخورد هم می تواند بازخورد ساده باشد 
 .(یا بازخورد تشریحی و هدفمند باشد )رفرنس گزینه، دلیل خطا، جمالت تشویقی و تذکرهای احساسی و ..

 ↓حی کرده اید را به این شکل خواهید دید:شما آزمون را که طرا

 

 
 
 

 ↓در ذیل هر آزمونی که طراحی می کنید امکان مشاهده آزمون، ویرایش مشخصات آزمون و نیز مشاهده نتایج آزمون وجود دارد
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 گفتگوها

تفکر ما می خواهید شگفتگوها یا تاالر گفتگو، محیطی برای طرح سواالت چالشی است که الزاما یک پاسخ صحیح ندارد بلکه 

های  Caseن فضا برای طرح . ایانتقادی، بازاندیشی، بحث و مناظره، و تفسیر دانشجویان از موضوع را در دانشجو تقویت نمایید

 بسیار مناسب است.  رشته بحث های تحلیلی و تفسیری همه و ... و علوم انسانی ای مدیریتبالینی، بحث های علوم پایه، رشته ه

 

 دکمه سبز رنگ را کلیک نمایید و یک موضوع جدید گفتگو باز کنید 

 در بخش عنوان عنوان کوتاه و مختصری را که گویای کلیت موضوع است بنویسید 

  برای تحلیل و پاسخ دهی را وارد نماییددر قسمت توضیحات متن سوال و اطالعات پیش نیاز 

  شما می توانید فایل ویدئو، پی دی اف، متنWord.تصویر و ... را نیز به سوال طرح شده الحاق کنید ، 

  دانشجویان می توانند بالفاصله پس از پاسخ دهی پاسخ خود و دیگران را ببینند. اگر گزینه پس از تایید تدریس را انتخاب

 پاسخ را می بینید و سپس تایید می کنید که دیگران هم ببینند.کنید ابتدا شما 

 دانشجویان می توانند نظرات یکدیگر را نقد نمایند 

  .یادمان باشد استاد درس نیز باید در پایخ دهی وارد شود و پاسخ ها را جمع بندی نماید و بحث را هدایت نماید 

 از ماژول گفتگو در طراحی درس مهم است و هم پاسخدهی  نکته: در سیستم گزارش گیری سامانه نوید هم استفاده

 دانشجویان. بنابراین میزان مشارکت به موقع دانشجویان در بحث در ارتقای رتبه دانشگاه موثر خواهد بود.
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 یک گفتگو طراحی نمونه
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 پیام ها

شجویان می توانند سواالت خود را برای آنها پیام بفرستید. یا داندر این بخش شما می توانید با دانشجویان خود د رارتباط باشید و 

ید و ارسال شده را به تفکیک . معموال صفحه با سربرگ همه پیام ها باز می شود. شما می توانید پیام های جدبا شما مطرح نمایند

 مشاهده نمایید.
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 صفحه ا سال پیام

 

 
 

از طریق این  ن نیز می توانندپیام فایلهای الحاقی را نیز به دانشجویان ارسال نمایید. دانشجویاشما می توانید در زمان ارسال 

 و در صورت لزوم پیام و فایلهایی را برای شما ارسال نمایند سیستم پیام با شما د رارتباط باشند
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 کالس ها

ال به کالس مجازی آنالین )زمان نوشتن این راهنما( امکان اتصمنظور از کالسها، برگزاری کالسهای آنالین است. در حال حاضر 

دانشگاه علوم پزشکی  وستای وجود ندارد اما برای گزارش دهی در سیستم نوید، شما می توانید در کالس مجازی که در سیستم

در شگاه برای کالسهای آنالین ن)راهنمای استفاده از سامانه وستای دا شیراز برای شما ایجاد می شود کالس خود را برگزار نمایید

 ارائه شده است(فایل جداگانه 

این کار م وارد کنید. هبخش کالسهای سامانه نوید در بهتر است لینک کالس درس مجازی که مایل هستید برگزار نمایید را در 

  .مانه نوید محاسبه شود(سا و در گزارشات های آنالین در سیستم نوید نیز ثبت گرددباعث می شود فعالیت های مربوط به کالس

 

در حال حاضر گزینه دوم تا حدی قابل استفاده است و می تواند برای گزارش دهی کالسها استفاده شود ولی سیستم مستقیم به 

 کالس مجازی متصل نیست.
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 در سامانه نوید نحوه تغییر پسوورد

 
 پروفایل را انتخاب نمایید و تغییرات پسوورد را اعمال فرماییددر قسمت باال سمت چپ روی نام خود کلیک نموده و دکمه 
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 دومبخش 
 

 (وستا) دانشکده مجازیبا استفاده از سامانه  نحوه برگزاری کالس درس به شیوه آنالین

 تهیه و تنظیم: مهندس فرید مرادی، مهندس جواد زمردیان

 lms.vu.sums.ac.irآدرس سامانه را تایپ نمایید :    – 1

 خود را وارد نمایید .  و پسورد  Idاز قسمت ورود کاربران :  – 2

 

 جهت استادان :

 (12006)مثال  سبا کد استادی سامانه :نام کاربری

 123456 رمز عبور:

 

 جهت دانشجویان:

 (7510634589نام کاربری: شماره دانشجویی )

 123456رمز عبور: 

 وارد شوندبلی که قبال حداقل یکبار از سامانه وستا استفاده نموده اند با همان رمز ق همه افرادی )استاد یا دانشجو( 
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 می کنید هوقتی وارد سایت می شوید این صفحه را مشاهد

 

 ودشکه در سامانه سبا در ترم جاری ثبت شده باشد نمایش داده می  در تصویر فوق تمامی دروس مرتبط با شما

شناس محترم آموزش چنانچه درسی از ترم جاری  خود را نمی بینند می بایست از طریق کارشناس محترم فناوری اطالعات و کار

با کارشناسان دانشکده  دانشکدهمحترم و در صورت نیاز به توضیحات بیشتر کارشناس  پیگیری شود( شمامربوطه )دانشکده دانشکده 

ست(. با توجه به تعداد زیاد ره تلفن ها و شیوه ارتباطی قبال بین کارشناسان اطالع رسانی شده ا)شما مجازی رفع اشکال خواهند کرد

ک زیاد باعث می شود بسیاری اساتید امکان پاسخگویی مستقیم بین هر استاد محترم با کارشناسان دانشکده مجازی وجود ندارد و ترافی

گویی و رفع اشکال در موارد ند. لذا کارشناسان محترم هر دانشکده مسئول پاسخاز اساتید محترم نتوانند در زمان تماس به پاسخ برس

 ارجاع داده شود. آموزشی و فناوری در هر دانشکده می باشند و اشکاالت غیر قابل حل در سطح دانشکده، به دانشکده مجازی

 

 روی درس مورد نظر خود که مایل هستید کالس آنالین تعریف کنید کلیک نمایید 
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 شی تعریف می شود.که از طریق آن کالسهای مجازی و جلسات آموز قرار داردکالس مجازی عنوان  باماژول )دکمه ای(  ،در محیط درس

 امانه نوید استفاده کنید. سوجه: برای مدیریت دروس به شیوه آفالین و بارگذاری محتواها و دروس  فقط از سیستم ت

 به شیوه آنالین یا همزمان تعریف شده استسامانه وستا صرفا برای ارائه دروس 

 کده کارشناسان محترم آموزشی و فناوری هر دانشبرای استفاده از کالسهای آنالین توسط اساتید عزیز، 

 ↓بایداز قبل جلسات آموزشی را تعریف کرده باشند 

 لطفا کارشناسان محترم دانشکده ها شیوه تعریف کالسها را در ادامه مطالعه بفرمایند
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 توسط کا شناسان  اهنمای تعریف کالس مجازی
 

 نالین را برگزار نمایید.و کالسهای آ تعریف کردهکالس و جلسه را و  کلیک کنیدپس از ورود به قسمت درس کلید کالس مجازی را 
 

 ریف کالس مجازینحوه تع

مر حله اسل تعریف س ذخیره کالس

 
 

 مرحله دسم  تعریف س ذخیره جلسه 

 
 

 ن از طریق صفحه کا بران کالس مجازیاسوم اختصاص کا برمرحله 
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 ارتباط با کارشناسان

 ا تباط با کا شناسان دانشکاه مجازی مرتبط با سامانه ها س نرم افزا های مجازی

   32361618و  32351256و   3230037: دانشکده مجازی شماره تماس

  تعاملی آفالین استاد س دانشجو(سواالت مرتبط با سامانه نویا )ا تباط 

یست، اشکاالت مرتبط با در صورتی که درس برای استاد در سامانه نوید مشاهده نمی شود، در صورتیکه درس برای دانشجو قابل رویت ن

ستم و موارد گیری از سی شناسه و پسوورد دانشجویی و استادی، و سواالت مرتبط با نوید، گزارشتعریف نشدن اساتید در دروس گروهی، 

 مشابه:

 با کارشناسان دانشکده مربوطه تماس بگیرید ابتدا . 1

 vums@sums.ac.irاز طریق این ایمیل پیگیری نمایید: . 2

 یری نمایند:پیگارشناسان دانشکده مجازی ناسان دانشکده مشکلی داشته باشند، کارشناس دانشکده با ک. در صورتیکه کارش3

 2024داخلی  :)مشاس  سامانه نویا( خانم مریم تراشچین  

  2019داخلی : (مشاس  سامانه نویا) کشاس زمهناس زهرا 

 مسئول :آقای مهناس فریا مرادی(   امو  LMS) :  2004داخلی 

 :2004)مسئول امو  فناس ی دانشکاه مجازی(:  آقای مهناس جواد زمردیان 

 سدانشجو(سواالت مرتبط با ایجاد کالس مجازی )ا تباط تصویری همزمان استاد 

 :2004)مسئول امو  فناس ی دانشکاه مجازی(:  آقای مهناس جواد زمردیان  

 :مسئول آقای مهناس فریا مرادی(   امو  LMS   داخلی :)2004 

  2020( داخلی سامانه سستاامو  س  )مشاس  ایجاد کالس مجازیخانم مریم معلمی 

  2018( داخلی سامانه سستاامو  س  )مشاس  ایجاد کالس مجازی مریم فخرزادخانم 

 تولیا محتوای الکترسنیکیبرای  تنظیم سقت ضبط صاا

  2015داخلی ضبط صاا(: برنامه  یزی مهناس عباس  ستمی )مسئول 

  2019داخلی : )کا شناس ضبط صاا( کشاس زمهناس زهرا 

 2024داخلی : )کا شناس ضبط صاا(:خانم مریم تراشچین 

 2201داخلی  )کا شناس ضبط صاا(:خانم لیال جعفری 

mailto:vums@sums.ac.ir

