معاونت امور دانشگاهی

راهنمایی استفاده کاربران جهت ورود
به سامانه نماد
گروه آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجازی

لطفا فایل راهنما را تا انتها طبق مراحل ذیل اجرا نموده تا بتوانید به راحتی وارد صفحه کاربری خود در سامانه
نماد شده و به درسهای خود دسترسی داشته باشید:

 .1ترجیحاً از مرورگر موزیال فایرفاکس ( لینک دانلوود  ،) Mozilla Fire Foxگوگول کورو ( لینوک
دانلووود  ) Google Chromeو نسوو ه  ( Adobe Flash player 72لینووک دانلووود 72
 ) Adobe Flash playerبر روی سیستم خود استفاده نمایید.
(رمز فایل فشرده) www.download.ir
 .7طبق شکل زیر وارد پورتال دانشگاه علو پزشکی مجازی شوید.
در قسمت اول وارد سایت دانشگاه علو پزشکی مجازی به آدرس  vums.ac.irشوید و در قسومت دو
سامانه نماد مجازی را انت اب نمایید.

 – 3در قسمت انتخاب دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی مجازی را انت اب نمایید.
و در قسمت شماره  4روی ورود به سما کلیک نمایید.

 .3در قسمت انتخاب دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی مجازی را انت اب نمایید و در قسمت شمااهه 4
هوی وهود به ساا کلیک نمایید.
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 .4در صفحه باز شده نام کاهبری و همز عبوه (نام کاهبری و همز عبوه سامانه نااد و سامانه ساا برابر
می باشند) خود را وارد نمایید تا وارد صفحه کاربری خود در سامانه نااد شوید.
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 .5روی گزینه وهود به سیستم کلیک کنید تا وارد صفحه کاربری خود در نماد شوید.
 .6فضای کاربری
بعد از ورود به سیستم وارد قسمت فضای کاربری خود می شوید از منوی سمت راست ،از قسمت روند آموزشی
تر مورد نظر را انت اب کرده و تمامی دروسی را که در این تر دارا میباشید را میتوانید مشاهده نمایید.

نکته  :کادر قرمز رنگ این را بیان میکند که در تر  161نیمسالی به نا نیمسال اول تحصیلی  12- 16وجوود
دارد.
 - 2ورود به درس
پس از انت اب تر مورد نظر لیست درسهای خود را مشاهده خواهید کرد .

از ستون درس با کلیک بر روی نا درس وارد آن خواهید شد.
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 - 8در قسمت یک میتوانید منابع دهس را مشاهده کنید و در قسمت  7میتوانید تکالیف را مشاهده و به آن -
ها پاسخ دهید و در قسمت سو میتوانید پیام ها را باز کرده و برای دانشجویان همان درس یا استاد پیا ارسال
کنید.

 - 1جهت مشاهده منابع دهس که به صورت اسکوهم و یا فایل الکترونیکی هستند چون این فایلها قابل
دانلود نمیباشند ابتدا الز هست نرم افزاه فلش پلیر روی سیستم خود نصب نمایید و به صورت زیر از آنها
استفاده کنید:
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در قسمت منابع درس روی فایل موهد نظر کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود و در ایون قسومت روی بماز
کردن ده پنجره تاام صفحه کلیک کنید.

 - 11برای اجرای فایل الکترونیکی روی مشاهده نام آن فایل کلیک نمایید.
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 - 11در قسمت تکالیف بر روی تکلیف مورد نظر کلیک کنید:

 - 17جهت اهسال تکلیف در قسمت شماره یک اگر نیاز به یک توضیح مختصر در حد  2یا سه خط باشد .در
قسمت شماره  7جواب تکلیف خود ها ده آن قسات آپلود کنید و در قسمت شماره سه عالوه بر انتخاب
دکاه ثبت ،دکاه اهسال به استاد حتااً باید انتخاب شود تا تکلیف برای استاد ارسال شود.
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 - 13نحوه اهسال پیام
جهت دیدن پیا های قبلی بر روی پیامهای اهسالشده کلیک کنید و برای ارسال پیا جدیود روی اهسال
پیام جدید کلیک کنید.

7

 - 14نحوه اهسال پیام جدید
در قسمت شماره یک موضوع پیام خود را بنویسید .در قسمت شماره  7اگر فایل جهت باهگذاهی داشوته
باشید میتوانید در این قسمت بارگذاری کنید .در قسمت شماره  3گیرنده استاد یا دانشجو را انت اب کرده و
اسم آن ها تیک بزنید و در قسمت شماره  4دکمه اهسال را انت اب کنید.

8

