
 :به سامانه نوید دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه نحوه ورود

 گرامی جهت ورود به سامانه نوید از آدرس زیر استفاده نمایید: دانشجویان

http://thumsnavid.vums.ac.ir 

 

 1تصویر 

 ورود بار اول

 بر روی ورود به سامانه سما کلیک کرده به صفحه سما دانشگاه انتقال داده می شوید.جهت ورود در مرتبه اول  1در تصویر 

 

 2تصویر 

را وارد  در سامانه سما )سامانه انتخاب واحد، مشاهده نمرات و ... دانشگاه( نام کاربری و رمز عبور خود گذاشته، نوع کاربر را بر روی دانشجو  2در تصویر 

 وارد نمایید.برای ورود در دفعات بعد رمز عبور یک و خود ایمیل  3در تصویر ، به سایت نوید بازگردانده شده نمایید. در صورت صحیح بودن

 

 

http://thumsnavid.vums.ac.ir/


. 

 

 3تصویر 

 ورود دفعات بعد:

 یا از گزینه ورود از نوید استفاده نموده ایمیل و رمز عبوری که در دفعه اول تعریف نموده اید را وارد نمایید 1در تصویر  -

 از گزینه ورود از سما استفاده نموده نام کاربری و رمز عبور خود در سما را وارد نمایید. 1در تصویر  -

توجه نمایید تنها درس هایی که توسط استاد منبعی در آن ها قرار داده شده   . د می توانید درس های جاری این ترم خود را مشاهده نماییدورپس از و

 است گزینه مشاهده در جلوی آن فعال است.

 و ویدیویی کار با سامانه را مطالعه نمایید. pdfدر قسمت منوها راهنمای کامل  4در سمت راست تصویر 

 

 4تصویر 



 جهت مشاهده هر درس بر روی دکمه مشاهده کلیک نموده وارد صفحه درس می شوید. 

 لیف، آزمون و ... باشد هر درس می تواند شامل معرفی درس، منابع درس، تک

 (5محتوای هر منبع بر روی نام منبع کلیک نمایید. )تصویر جهت مشاهده 

 

 

 5تصویر 

 

. در این صورت پس (6)تصویر  منبع وجود داردمطالعه در صورتی که استاد شما گزینه تایید منبع را فعال کرده باشد در کنار هر منبع درسی گزینه تایید 

نیز  منابعی که مطالعه آن را تایید کرده باشید به رنگ سبز در آمده برای استاد کلیک نمایید.منبع مطالعه تایید منبع برروی دکمه  و مطالعهافت یاز در

 نمایش داده خواهد شد.



 

 6تصویر 

 تکالیف

وضعیت ارسال پاسخ توسط شما، وضعیت دریافت متن تکالیف، . (7تصویر ) جهت مشاهده و ارسال پاسخ تکالیف، بر روی تب تکالیف کلیک نمایید

 بازخورد از سوی استاد و مهلت انجام تکلیف در این بخش قابل مشاهده می باشد. 

 جهت مشاهده پاسخ ارسال شده، ارسال پاسخ جدید و مشاهده بازخورد استاد روی گزینه ارسال پاسخ کلیک نمایید.

 

 7تصویر 


