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! ای امید من
با . علمی عطایم کن که بدان راه را از بیراهه بازشناسم. ام کن، دستم بگیر، راهم بنمایاری 

یاری ام کن که بدانم که چه باید بخواهم، و بدانم که . کسانی آشنایم کن که آشنای راهند
.چگونه باید به آنچه می خواهم برسم

.مرا از چشمه علم و دانایی جرعه ای بنوشان تا بدان حیات جاودانه بگیرم! ای داناترین



برگزاری کالس 

(OFF Line سامانه نوید )

On Line  ( ،سامانه نویدBig Blue Button, ،Adobe Connect )



نحوه ورود به نوید

 پس با را انتخاب کنید، س"سیپادسامانه "نوید کلیدصفحه اول سامانه از رویابتدا
.وارد شویددانشگاه سیپاد نام کاربری و رمزورود 

های از شما خواسته می شود یک ایمیل معتبرثبت کنید، در مراجعهاولین وروددر
ه پنل خود بوارد کردن ایمیلو با"سامانه نوید"بعدی می توانید با انتخاب کلید
.  کاربری خود در نوید وارد شوید

 از آن دارید، پسسیپادنام کاربری و رمز عبور در اولین ورود نیاز به استفاده ازتنها
.سامانه نوید شما را با توجه به نقش دانشجو یا استاد می شناسد





نکات مهم  بکارگیری نوید

حتما به زمانی که استاد برای دسترسی به محتوا تعیین کرده، دقت کنید.

یک را اگر تیک تائید مطالعه برای شما توسط استاد فعال شده است، حتما این ت
.تایید کنید به منزله حضور و غیاب شما در نظر گرفته می شود

د، اما در سامانه نوید امکان ارسال تکلیف حتی پس از پایان مهلت انجام آن وجود دار
ارسال . ارسال شده است"با تاخیر"نوید به استاد شما اطالع می دهد که این تکلیف

.و چگونگی نمره دهی به عهده استاد استبا تاخیربازخورد به تکلیف های
،آپلودی به حجم فایل دقت کنید، حجم فایلدر صورتی که باید فایل آپلود کنید

.باشدمگابایت 25شما نمی تواند بیش از 













نویدسامانه مجازی در راهنمای استفاده از کالس 

 تاپ  موبایل یا لپبرای ورود به کالس های مجازی سامانه نوید دانشگاه، ابتدا روی
.نصب کنیدخود نرم افزار ادوبی کانکت را 















را نصب و به یکان کیبورد نتوجه به اینکه نرم افزار ادابی کانکت از تایپ فارسی حمایت نمی کند، می توانید با 
.راحتی به صورت فارسی در باکس مرتبط به گفتگو، تایپ کنید



.استاد را ببینیدتوسط شده shareتوانید محتوای می 

Share تصویر

در صورتیکه بر روی عالمت چت سمت چپ کلیک کنید تمام گفتگوهایی که در این روم 
.را می ببینیدانجام شده 



 Sky roomراهنمای استفاده از 

 نقش با دسترسی متفاوت تعریف شده است3در فضای اسکای روم:

 دسترسی  اپراتور

 دسترسی ارائه دهنده

(مهمان )دسترسی کاربر عادی

ود را در در صورتی که بعنوان کاربر عادی هستید، نام و نام خانوادگی خ
.ک کنیدنام کاربری تایپ می کنید و سپس روی گزینه میهمان کلی





   در صورت داشتن سوال رویHand raise 



Skyroomبه منظور استفاده از 

 اینترنت مناسب

(  موبایل، تبلت، کامپیوتر، لپ تاپ) دستگاه مناسب

ا سافاری بایستی نسخه بروز شده یکی از مرورگرهای کروم، فایر فاکس، اپرا ی)مرورگر
.(روی دستگاه شما نصب باشد

 میکروفون مناسب



نرم افزار ادوبی کانکتلینک دانلود 

لینک سیستم عامل اندروید:

https://mega.nz/file/kJIUTCIJ#pBIqxVS30FdNFRL-
hu2ktyxoRcCpJzz3Kv-CtIMDkIk

 لینک دانلود کافه بازار:

https://cafebazaar.ir/app/air.com.adobe.connectpro/?l=fa

 لینک دانلود گوگل پلی:

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.adobe.c
onnectpro&hl=fa

 سیستم عاملISO :

https://apps.apple.com/us/app/adobe-connect/id430437503



پشتیبان  آموزش مجازی دانشکده پرستار ی و مامایی

 مهندس هاله ادب

Tel:

 دکتر فاطمه بهرام نژاد

Bahramnezhad.f@gmail
.com

Tel:09029253817

mailto:Bahramnezhad.f@gmail.com


ت یادگیری در جوانی، مثل حک کردن نقشی بر سنگ اس»
«  (ص)پیامبر.آبو در کهولت نقشی بر 

ش یاری ام کن که امروز در جوانی، زیباترین نق! ای مهربان
.عالم را بر لوح دلم بنگارم


