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 های علوم پزشکی کشور  ها و دانشکدهالزامات دانشگاه

 مدیریت یادگیری الکترونیکی نوید  سیستم برای استفاده از الیسنس سامانه 
 

  ی علم در حوزه آموزش مجاز ج یو ترو د یتول در آموزش، پژوهش،  شرو یدانشگاه پ ك یبه عنوان  ی مجاز  ی دانشگاه علوم پزشک

کشور و   یعلوم پزشک های دانشکده و هادانشگاه ریبا سا ی و فن یعلم هاییدانشگاه همکار نیااهداف شده است. از  سیتأس 

و    یدانشگاه طراح  نیاقدامات ا  نیاز مهمتر  یکیاست.    شانیبه ا  یآموزش مجاز   افزاریو سخت  ی افزارنرم  هایرساختیارائه ز

  ی ریادگی ژه ی)نرم افزار و د ینو ( Learning Management System) ی کیالکترون یری ادگی ت یریمد  ستم یس  هیته

 پزشکی علوم  یهادانشگاه اریرسما در اخت 1397مختلف در مهرماه  یهاافزار بعد از انجام آزموننرم نیا( است. یکیالکترون

های علوم پزشکی کشور بر اساس مصوبه هیات امنای دانشگاه ها و دانشکدهارائه نرم افزار نوید به دانشگاه .کشور قرار گرفت 

شود. استفاده از این سامانه مستلزم رعایت موارد و الزامات  به صورت رایگان انجام می 1/11/96 علوم پزشکی مجازی مورخ 

 زیر است:

 

های درسی اعم از رسمی، غیر رسمی، کارگاهی و  تا کلیه برنامه مجازند های علوم پزشکی کشور ها و دانشکدهدانشگاه -1

های رایگان یا غیر رایگان را به صورت نامحدود و بدون هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی  آموزش مداوم، شامل برنامه

 ارائه کنند. نوید مجازی بر روی 

بردار بوده و دانشگاه  بهره  مدرسینرعایت حق مالکیت مادی و معنوی محتواهای ارائه شده بر روی سامانه نوید بر عهده   -2

 علوم پزشکی مجازی هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد. 

باید با حفظ  علمی تولید شده با استفاده از این سامانه  تمحصوالدر کلیه اخبار، گزارشات، استفاده از نام سامانه نوید  -3

 .باشد )دانشگاه علوم پزشکی مجازی(  عنوان سامانه و ذکر  معنوی مالکیت 

پیشنهاد    است.  بالمانع   3به شرط رعایت بند    بردار و در سطح دانشگاه بهره  های علمی بر بستر این سامانهانجام پژوهش -4

 مرکز )متولی( آموزش مجازی همان دانشگاه انجام شود.  ز ها در دانشگاه بهره بردار با مجو شود انجام این پژوهشمی
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یا پژوهش های چند  بردارهر نوع پژوهش ارزشیابی و نظرسنجی در مورد سامانه نوید در سطح خارج از دانشگاه بهره -5

پذیر  اعم از کمی یا کیفی تنها با کسب اجازه کتبی از معاونت زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی مجازی امکان ،مرکزی 

 است و در صورت نقض دانشگاه علوم پزشکی مجازی می تواند برای حذف یا لغو نشر محصوالت علمی اقدام نماید.  

به روز دنیا در  پیشرفته و افزاری و ساختاری افزاری و سختدانشگاه علوم پزشکی مجازی با اختصاص  تجهیزات نرم -6

کوشد، اما با توجه به پیشرفت همزمان  زشکی کشور میهای علوم پها و دانشکدهحفظ و حراست از اطالعات دانشگاه

مسوولیتی )مادی یا معنوی( بر عهده ندارد.   ،ها، در صورت بروز مشکالت ناخواستههای حمله به سامانههکرها و شیوه

 ها شد، توضیحات های دانشگاهاختالل در داده  ایجاد این دانشگاه موظف است تا در صورت بروز حوادثی که منجر به 

 بردار ارائه نماید.مربوطه را به طور مکتوب به دانشگاه بهره

االختیار به دانشگاه علوم پزشکی مجازی معرفی کند و سیستم  هر دانشگاه موظف است به طور رسمی یك نفر ادمین تام -7

 پشتیبانی نوید تنها پاسخگوی ادمین معرفی شده بوده و از پاسخگویی به سایر افراد معذور است.

و   دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یك دانشگاه مستقل و بر اساس مصوبات هیات امنای خود هسته مرکزی -8

های علوم پزشکی کشور قرار  ها و دانشکدهرا به رایگان در اختیار دانشگاه LMSروتین یك  (هایماجولهای )نهافزو

 ینه در اختیار ایشان قرار دهد. با تعیین هز  ،اضافه بر ساختار روتین راهای نهافزومختار است دهد ولی می

 انجام خواهد شد. معاون آموزشی دانشگاه با دستورالعمل های مربوط به این  مکاتبات و پیگیری -9

 

 شورای عالی آموزش مجازی به تصویب رسید. 21/2/99در نشست مورخ  و مقررات  ط یشرااین 


