
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 بسمه تعالی

 

ر  می  و رشد و تعالی رد جامعه اسالمی آغازبا فرارسیدن بهار علم و سال تحصیلی جدید، شروع دوباره و رپارنژی فعالیت اهی آموزشی و ژپوهشی، رد مسیر پیشرفت علمی و توسعه پایدا

ن، خویش را ربای ایفای نقشی ارثگذار شود. این ایام سرآغاز دوره ای است هک دانش ژپواهن و جویندگان علم راه را رب خود هموار نموده و با بهره گیری از دانش اساتید و دانش  مندا

 رد آینده جامعه مهیا می سازند

كایك اعضای جامعه دااگشنه هب عنوان نهادی اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، ژپوهشی و كا رآفرینی و همچنین كانون تفكر و جوشش فكری رد جامعه محسوب شده و رد این راستا رب ی
 .عالی( رد محيط دااگشنه تالش نماینددااگشنهی فرض است هک با ايجاد فضايی همراه با نشاط، رد مسیر پویايی علمی و فرهنگی هم راستا با رهنموداهی مقم معظم رهبری )مدظله ال 

لورود، هک ربای نخستین بار هب محيط مقدس دااگشنه گام نهاده اند و غاز سال تحصیلی را هب جامعه دااگشنهیآ صميماهن تبریك  ،خانواده زبرگ و رپ مهر علم و فرهنگ و بوژیه دانشجویان جدیدا

وند متعال گان از ردگاه خدا  .موفقیت، بهروزی و سعادت آرزومندم ،گفته و ربای هم

پیشرفت  فضل الهی، رد طول سال تحصیلی جدید رد جهت تهذیب، خود سازی و علم اندوزی، تالش مضاعف نموده و رد آینده با علم و معرفت رتشيب رد جهت امید است هب

لورود رد سال تحصیلی شیپ رو با تالش، کوشش و ،كشور زعزیمان اریان اسالمی واالی دانش طلبی، رد جهت   انگیزه مثمر ثمر باشيم. همچنین امید است دانشجویان گرامی جدیدا
 دارند. ارتقای سطح علمی و تعمق باوراهی دینی و تواانيی اهی فرهنگی گامهای مورثی رب

 

 دکتر ارباهيم میرزاجانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 مامايی و پیرازپشکی شرق گیالن ،رئیس دادکشنه رپستاری 

 
 



 

 

 لنگرود پیراپزشکیسرپرست دانشکده پرستاری مامایی 

 

 میرزاجانی ابراهیم دکتر  :و نام خانوادگینام 

 لنگرود پیراپزشکی دانشکده پرستاری ماماییسرپرست   سمت:

 پزشکی بیوشیمی تخصصی دکترای   مرتبه علمی و تخصص:

 دانشیار  

 emirzajani@gums.ac.ir  :آدرس پست الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی لنگرود

 

  دکتر پرند پورقانع  :و نام خانوادگینام 

 معاون آموزشی دانشکده پرستاری مامایی لنگرود  سمت:

  (پرستاری)توانبخشی قلبی دکتری تخصصی آموزش مرتبه علمی و تخصص:

 دانشیار
 

     pourghanep@gmail.com: آدرس پست الکترونیکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:pourghanep@gmail.com


 

 

 معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده پیراپزشکی لنگرود

 

 دکتر سبحان فائزی   نام و نام خانوادگی:

 معاون آموزش و تحصیالت تکمیلی دانشکده پیراپزشکی لنگرود  سمت:

 استادیار باکتری شناسی پزشکی و عضو هیات علمی گروه علوم آزمایشگاهی   تخصص:مرتبه علمی و 

 Sobhan.bcg@gmail.com ،Faezi@gums.ac.ir آدرس پست الکترونیکی:

 مامایی و پیراپزشکی لنگرود-لنگرود، جاده لیال کوه، خیابان شهید شیخی، دانشکده پرستاری نشانی:

 013-42565059، 013-42565058شماره تماس: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 همکاران آموزش دانشکده پیراپزشکی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسن یوسف پور

 

 پرستاری مامایی مسئول آموزش

 219داخلی 

 

  

 ادریس مهدوی فیکجور

  

 پیراپزشکی مسئول آموزش

 267داخلی 

 

  

 سید احسان فالح

  

 آزمایشگاهی علوم کارشناس آموزشی

 211داخلی 

 

  

 علی نوروزی

  

ارشد  کارشناس خدمات آموزشی

 211داخلی زیست فناوری پزشکی

 

 

 طاهره محمدی

 

 کارشناس خدمات آموزشی

 221داخلی  ماماییپرستاری و 

 

  

 حمیده حسین پور

  

 هوشبری کارشناس خدمات آموزشی

 221داخلی - و اتاق عمل

 

  

 سید رضا حسینی سلمانی

  

 کارشناس خدمات آموزشی

 211داخلی – رادیولوژی

 

  

  پروانه غالمیدوست

  

  هم آوا کارشناس

 254داخلی 

 

  

  فرزانه بهمن پور

  

  هم آوا کارشناس

 254داخلی 



 

 

 حراست :

 را تکمیل و به همراه مدارک ذیل به واحد حراست دانشکده مراجعه فرمایید. ذیل  "پرسشنامه دانشجویی  "فرم خواهشمند است 

 تصویر شناسنامه تمامی صفحات -1

 تصویر کارت ملی پشت و رو -2

 3*4یک قطعه عکس  -3

 

 

 



 



 

 

 



 

 

 نظام وظیفه

 

 قابل توجه دانشجویان پسر: 

 در با خود، دانشجویی تحصیلی معافیت دریافت دانشجویان جدیدالورود پسری که مشمول نظام وظیفه می باشند می توانند جهت

معافیت  برگه و نمایند مراجعه 10+ پلیس دفاتر به سنجش سازمان قبولی پرینت و آموزی دانش تحصیلی معافیت برگه داشتن دست

معرفینامه مربوطه را به آدرس ایمیل اداره آموزش معاونت  99/9/15لغایت  99/8/25تحصیلی دانشجویی خود را اخذ نموده و از تاریخ 

 آموزشی با درج نام کامل خود ارسال نمایند.

 

  Paziresh@guma.ac.irآدرس ایمیل اداره آموزش: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 واحد هم آوا ( ( انتخاب واحد

دانشجو موظف است که در مهلت تعیین شده از سوی دانشکده برای انتخاب واحدهای درسی به سامانه هم آوا مراجعه نماید و با  

 رعایت دروس پیش نیاز و دقت کافی در ثبت کد دروس به انتخاب واحد اقدام نماید.

انتخاب واحد نیمسال  -قابل ذکر است با توجه به شرایط کرونا و عدم حضور دانشجویان جدیدالورود

دانشجویان جدیدالورود کلیه رشته های دانشکده، توسط همکاران واحد هم آوا انجام شده 1399-1400اول

 است.

)البته دانشجویان عزیز مازاد لطفا پس از پرداخت مبلغ اولیه تصویب شده معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیالن...جهت 

حد هم آوا دانشکده هماهنگی الزم را انجام دهید.(انجام انتخاب واحد با وا  

 دانشجویان گرامی برای مالحظه تاییدیه انتخاب واحد خود میتوانند از مسیر زیر وارد سامانه هم آوا شوند:

 ورود به سایت دانشگاه علوم پزشکی گیالن/ورود به معاونت آموزشی/ورود به اتوماسیون آموزشی

رمزعبور:کدملی   /کدکاربری:شماره دانشجویی    

دانشجویان عزیز در صورت بروز هرگونه سوال و مشکلی در امور مربوط به سامانه هم آوا میتوانید با واحد هم آوا دانشکده.. 

.تماس حاصل نمایید 254داخلی  

 پروانه غالمیدوست

254داخلی   

 

 زانه بهمن پورفر

254داخلی   

 



 

 1399-1400  اول   تحصیلی نیمسال در ارشد کارشناسی و  پیراپزشکی و مامایی-پرستاری  های رشته اساتید مشاور دانشجویان

 

 ورودی استاد مشاور ورودی استاد مشاور رشته 

دکتر محمد اسماعیل  991 درویش پور دکتر آذر پرستاری

               پور

971 

 981 دکتر رویا منصورقناعی 961 دکتر بشارتی-دکتر پور قانع

 962 خانم سهیال مجیدی 942 دکتر مروارید شیرازی مامایی

 972 خانم حوریه شایگان 952 دکتر مژگان نظری

 982 خانم کبری ابوذری

عابدین دکتر محمود  اتاق عمل

          زاده

 961          آقای بابک پورغالمعلی 991

 981 دکتر مصطفی گل شکن 971          آقای بابک پورغالمعلی

    -  - 

 972          دکتر محمود عابدین زاده 952 آقای علیرضا شعوری  هوشبری

 982 دکتر آرمان پرویزی 962 آقای آیدین بدن آرا

 972 دکتر سیدمحمد تقی رضوی 952 دکتر حسن موالدوست رادیولوژی

 982 دکتر ایمان علیزاده 962 دکتر علی ابراهیمی نیا

علوم 

 آزمایشگاهی

 دکتر کورش خانکی

 فائزی سبحان دکتر 

991 

961 

 دکتر ایرج نیکوکار

 دکتر محمدرضا محمودی

971 

981 

 فناور زیست 

 پزشکی ی

 991 مسعود حمیدیدکتر   971 دکتر مهریار حبیبی

 - - 981 دکتر مصطفی گل شکن

کارشناسی 

ارشد 

پرستاری 

 سالمندی

 971 -961 دکتر پرند پور قانع

 991و 

 981 دکتر فرزانه بشارتی

    - - 

 همسئول اساتید مشاور: دکتر محمود عابدین زاد

 

 

 

 



 

ی شرق گیالن )لنگرود(پیراپزشـــک -های پرستاری و مامائی  معرفی کتابخانه دانشکده  

 

 تاریخچه

مندابع اطالعداتی بده     و ارائده خددمات  ، پشتیبانی از فرآیندد یدادگیری، آمدوزش و پد وهش از طرید       گاهیفلسفه وجودی کتابخانه دانش

هدی  دانشدگاهی بددون داشدتن کتابخانده قدوی و غندی         .ابزار تحقی  کتــــــابخانهرسالت دانشگاه است و  تحقیقمراجعان است. 

 بقده ط دانشدکده شدرد در   کتابخانه کتابخانه برای ادامه حیات دانشگاه ضروری است. واحد تواند به رسالتش جامعه عمل بپوشاند و نمی

 است. شده واقع مترمربع 475 مساحت با دانشکده همکف

 اهداف و رسالت

 کاربران به دهی خدمات سطح افزایش و ای کتابخانه امور صحیح انجام ■

 حوزه این کتابداران و مدیران سایر با سازمانی برون و درون ارتباطات بسط و ایجاد ■

 دانشکده و دانشگاه اهداف راستای در کارکنان و دانشجویان موردنیاز آموزشی های کارگاه برگزاری ■

 ها آن موردنیاز منابع دادن قرار اختیار در با کاربران علمی دانش سطح ارتقای به کمک ■

 علمی مرتبط منابع یافتن برای ها آن راهنمایی و علمی مختلف های پایگاه با آشنایی کاربران ■

 



 

 کتابخانه منابع موجودی

 نسخه 12197فارسی            چاپی کتاب 

 نسخه1762           التین  چاپی کتاب 

 حلقه 307آموزشی            فشرده لوح 

 عنوان  31نامه                        پایان 

 

 
    معرفی کتابداران

 

    فاطمه رمضانی پاکپور لنگرودی خانم 

   کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد   

اداره کتابخانه  سمت شغلی: سرپرست        

 Lib.shargh@gmail.com  ایمیل:  

203داخلی  1342565051 :شماره تماس     

  GoogleScholar Profile  

 

    ابوذر رمضانی  آقای  

  کتابداری و اطالع رسانی پزشکی کارشناسی ارشد  

کارشناس خدمات مرجع، علم سنجی و اطالع رسانی منابع علمی ) کتابدار سمت شغلی:  
 (پزشکی

یمیلا     : para.gums@gmail.com 

204داخلی  1342565051 :شماره تماس      

     GoogleScholar Profile  

 

 فرزانه مالزاده خانم  

  و اطالع رسانی پزشکی کارشناس کتابداری      

  کارشناس خدمات فنی، پایان نامه :سمت شغلی   

 Ldshargh1395@gmail.com  ایمیل:  

203 داخلی 1342565051 :شماره تماس     

 

 

 

mailto:para.gums@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=c8JfWkoAAAAJ&hl=en&oi=ao
mailto:para.gums@gmail.com
https://scholar.google.com/citations?user=0-yNfmoAAAAJ&hl=en
mailto:Ldshargh1395@gmail.com


 

 

 کتابخانه های بخش

 .است رسانی نشریات و اطالع، نامه  پایان سازماندهی، امانت، مرجع، سفارشات، شامل کتابخانه های بخش

 شرایط عضویت

 التدریس و کارکنان )رسمی و پیمانی(: ح  گروه و گیالن پزشکی علوم دانشگاه( پیمانی رسمی،) علمی هیأت اعضاء 

 

 یدا  و علمدی  هیدأت  شناسایی کارت ارائه و شده اسکن عکس همراه به( الکترونیکی نام ثبت) عضویت درخواست فرم تکمیل 

 . خدمت محل واحد از نامه معرفی ارائه

 

  گیالن پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان 

 همراه به( نام الکترونیکی ثبت) عضویت درخواست فرم تکمیل 

 و ارائه کارت دانشجویی. شده اسکن عکس 

 شرایط امانت

 اعضای کتابخانه
تعداد 

 کتاب

مدت امانت 

 روز( )به

 20 7 علمی هیآت

 10 2 کارکنان

 12 5 ارشد دانشجویان

 10 3 (کارشناسی) دانشجویان

 
 

  

 

 

 

 

 



 

 شود نمی داده  امانت که منابعی

 (ها ها و فرهنگ )اطلس مرجع منابع 

 ادواری نشریات 

 نامه پایان 

 

 رسانی اطالع ابزارهای

 نماید.: می استفاده کاربران به رسانی اطالع زیر برای های روش از دانشکده کتابخانه

 

   گیالن شرد کتابخانه واحد  وبالگ 

  معرفی کتابخانه بروشور 

 )بروشورهای آموزشی )چاپی و الکترونیکی 

 خبرنامه 

 ایمیل 

 تابلو اعالنات  

  تازه های کتاب، کتابخانه و علم سنجی  

 سایت کتابخانه دانشکده وب  

  نرم افزار کتابخانه 

 کتابخانه دیجیتال   

  و... لیست پایان نامه های کتابخانه دانشکده شرد گیالن 

 

 

 کتابدار از پرسش

 خود اطالعاتی نیاز «بپرس کتابدار از» طری  از توانند می الکترونیک کتاب یا خاص اطالعاتی منبع به نیاز صورت در کاربران

 کتابددار . نماییدد  وارد را موردنظر منبع اطالعات و کرده کلیک «بپرس کتابدار از» منوی بر منظور بدین. کنند مطرح کتابدار با را

 امکدان،  صورت در یا و کرد خواهد ایمیل شما الکترونیکی آدرس به را منبع موردنظر الکترونیکی، منبع بودن موجود صورت در

 .داد خواهد انجام مدرک تأمین

http://para-gums.blogsky.com/
http://para-gums.blogsky.com/
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset35/library/khabarname22.pdf
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset35/library/khabarname22.pdf
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset35/library/%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B6%DB%B1%DB%B2_%DB%B1%DB%B1%DB%B1%DB%B7%DB%B2%DB%B0.jpg
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset35/library/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%20%D9%84%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%DB%8C%20%D9%88%20%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C%20%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8.pdf
http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid=11874
file:///M:/Ø¨Ù�Ø§Ø±%2098%20Ù�Ø¨%20Ø³Ø§Û�Øª%20Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú©Ø¯Ù�/Ù�Ø·Ø§Ù�Ø¨%20ØªÚ©Ù�Û�Ù�Û�%20Ø¨Ù�Ø§Ø±%2098/Ø§Ø¨Ø²Ø§Ø±Ù�Ø§Û�%20Ø§Ø·Ù�Ø§Ø¹%20Ø±Ø³Ø§Ù�Û�/centlib.gums.ac.ir
file:///M:/Ø¨Ù�Ø§Ø±%2098%20Ù�Ø¨%20Ø³Ø§Û�Øª%20Ø¯Ø§Ù�Ø´Ú©Ø¯Ù�/Ù�Ø·Ø§Ù�Ø¨%20ØªÚ©Ù�Û�Ù�Û�%20Ø¨Ù�Ø§Ø±%2098/Ø§Ø¨Ø²Ø§Ø±Ù�Ø§Û�%20Ø§Ø·Ù�Ø§Ø¹%20Ø±Ø³Ø§Ù�Û�/centlib.gums.ac.ir
http://www.gums.ac.ir/diglib
http://www.gums.ac.ir/diglib
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset35/library/list-payanname(1).pdf
http://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset35/library/list-payanname(1).pdf
http://www.gums.ac.ir/nml/Page.aspx?mID=8312&Page=eForms/eFormView&frmId=452&ft=0


 

 کتابخانه آنالین نظرسنجی فرم

 نظرسنجی فرم کتابخانه، عملکرد بهبود منظور به ها آن نتایج از استفاده و کتابخانه کاربران منطقی بازخوردهای به دستیابی برای

 .است شده تنظیم و کتابخانه تهیه واحد توسط آنالین

 آموزش

منابع اطالعاتی و  جستجوی نحوه و ثنا کتابخانه افزار نرم با آشنایی آموزشی مختلفی از قبیل های کارگاه تاکنون دانشکده کتابخانه

 .است نمودهبرگزار اعضای هیات علمی و دانشجویان( )کاربران در سطوح مختلف  نیاز بنا به نویسی و ...را روش تحقی  و مقاله

 

 

 

 

 

http://www.gums.ac.ir/nml/Page.aspx?mID=8312&Page=eForms/eFormView&frmId=448&ft=0
http://www.gums.ac.ir/nml/Page.aspx?mID=8312&Page=eForms/eFormView&frmId=448&ft=0


 

 

 پرتال کتابخانه مرکزی به آدرس

 

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search/ 

 رسانی در هرزمانی و مکانی های اطالعاتی اشتراکی و اطالع پایگاهامکان جستجوی منابع کتابخانه، عضویت، جستجو در 

گیالن به آدرس پزشکی علوم دانشگاه دیجیتال کتابخانه  

http://www.gums.ac.ir/diglib 

 اطالعاتی جامعه برای آزاد دسترسی با منابع سایر و بهداشت وزارت مشترک الکترونیکی اطالعاتی منابع به دسترسی ارائه

 به آدرس (لنگرود) گیالن شرق دانشکده پرتال واحد کتابخانه

11874http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid= 

 ساعت کار کتابخانه

 )درشرایط همه گیری کرونا(14:30-7:30شنبه الی چهارشنبه 

 کتابخانه واحد/  پیراپزشکی– مامائی و پرستاری های دانشکده -سینا بوعلی خ - کوه لیال- لنگرود -گیالن : آدرس پستی

 ( 203داخلی ) 013-42565058-60:شماره تماس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://centlib.gums.ac.ir/dl/search/
http://www.gums.ac.ir/diglib
http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid=11874
http://www.gums.ac.ir/nml/default.aspx?tabid=11874


 

 قابل توجه دانشجویان جدیدالورود متقاضی خوابگاه

بدینوسیله به اطالع می رساند به دلیل شیوع ویروس  کرونا ، کاهش ظرفیت خوابگاه وآموزش مجازی فقط به دانشجویان غیربومی 

حضور، خوابگاه تعل  می گیرد. درصورت وجود ظرفیت اسکان به دانشجویان بومی نیز براساس مسافت ، خوابگاه برحسب ضرورت 

 تعل  می گیرد. لذاخواهشمند است جهت دریافت خوابگاه ازمراجعه حضوری خوداری فرمایید .

 

 الزم به ذکر است در صورت تایید اسکان دانشجو مدارک ذیل موردنیاز می باشد:

 طعه عکسیک ق-1

 یک برگ کپی شناسنامه-2

 یک برگ کپی کارت ملی-3

 تکمیل فرم تعهد محضری دریکی ازدفاتر اسنادرسمی-4

 

  01342565060   -(  261-225شماره تماس اداره خوابگاه :               )داخلی 

 

 

 

 

 

 

 



 

 امور دانشجویی دانشکده پرستاری مامایی و پیراپزشکی لنگرود

 

ریال )سی هزارتومان( از طری  فیش دولتی سه  000/300جهت صدور کارت دانشجویی )شناسائی و تغذیه (دانشجو موظف است مبلغ 

حساب متمرکز تغذیه معاونت دانشجویی وفرهنگی  واریز و رسید صاحب  2178384489008برگی )بانک ملی ( به شماره حساب 

 همراه با مدارک ذیل تحویل نماید: شکدهامور دانشجویی دانحساب )اصل رسید( را به 

 (CDاسکن عکس پرسنلی + کپی شناسنامه + کپی کارت ملی )در قالب  -

 )تمام صفحات( کپی شناسنامه + کپی کارت ملی -

به دانشجویان جهت ارائه خدمات تغذیه  و تکمیل لیست صدور کارت "به دلیل زمانبر بودن فرآیند چاپ و تحویل کارت اصلی ، موقتا

شجویی ،کارت سفید )کارت موقت دانشجویی (ارائه می شود.که دانشجو موظدف اسدت در زمدان دریافدت کدارت اصدلی کدارت        دان

 موقت را تحویل نماید.

 ارائه مدارک خواسته شده در صورت حضور دانشجو در دانشکده الزامی است.

 کارت دانشجویی برای دانشجو الزامی است.***

 دانشجو است. *** کارت دانشجویی نشانه هویت

 

خانوادگی : حمیده رهنما و نام نام  

کارشناس خدمات دانشجوییسمت :   

261داخلی :   

 

 

 

 



 

 امور فرهنگی و تربیت بدنی

چنانچه در رشته های فود برنامه قرآنی ، فرهنگی و ورزشی زیر فعالیت نموده یا دارای مدرک  می باشد می بایست  هنگام ثبت نام به 

 فرهنگی و قرآنی استعدادیابی مخصوص های فرم و نموده مراجعه دانشجویی و فرهنگی معاونت –سایت دانشگاه علوم پزشکی گیالن 

 ز فعالیت شما در واحدهای مربوطه استفاده گردد . ا تا پرنموده را ورزشی و

 

 رشته های قرآنی: 

 ...  و مداحی – احکام – ترجمه – تفسیر – اذان –حفظ و ترتیل 

 رشته های فرهنگی :

 صنایع دستی : قالی بافی ، گلیم بافی ، لباس محلی ، قالب دوزی ، غذای سنتی ، عروسک سازی ، سفالگری ، معرد و ... 

  غیره و نشریات – نویسی برنامه – عکس – فیلم – نقاشی – طراحی - خطاطی – نویسی داستان –مقاله نویسی ، شعر 

 رشته های ورزشی :

 – بدمینتون – بسکتبال – شنا – میدانی دو – تکواندو – کاراته – کشتی – دستی فوتبال – میز روی تنیس – والیبال – فوتسال –فوتبال 

 فریزنت و ... – چینی لیوان –ناب زنی ط – دارت– جسمانی آمادگی

 

 فرهنگی و قرآنی

 232داخلی  -خانم علیزاده 

 42565058 -60شماره تماس

 
 

 ورزشی

 158داخلی  -آقای میرمسعودی 

 42565058 -60شماره تماس

 
 



 

 نوید چیست؟

 

( زیرساخت کلیدی و ضروری برای استقرار و توسعه یادگیری Learning Management Systemیا  LMSسیستم های مدیریت یادگیری )

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

 "بسته توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی"نجام می دهند. لذا یکی از الزامات تعامل بین فراگیران و محتوای برنامه و بین فراگیران و استادان را ا

)نرم افزار ویژه یادگیری دانشگاهی( بود که انجام آن به دانشگاه علوم پزشکی مجازی واگذار شد. کارگروه  "نوید"کشوری با عنوان  LMSراه اندازی 

 1396در مرداد ماه  "نوید"و اجرای نرم افزار را به عهده گرفتند. باالخره نسخه اول  تخصصی شامل متخصصان آموزش مجازی و فنی، طراحی آموزشی

، به تدریج از نیمسال دوم این نرم افزار برای استفاده در اختیار 96-97به بهره برداری رسید. بعد از پایلوت در دو دانشگاه در نیمسال اول سال تحصیلی 

 در شده منتشر مطلب به توانید می ،"نوید"قرار می گیرد. برای آگاهی بیشتر از روند طراحی و آماده سازی تمام دانشگاه های علوم پزشکی متقاضی 

 دریافت زیر های لینک از توانید می را سامانه این از استفاده راهنمای. نمایید مراجعه ایران الکترونیکی یادگیری انجمن 1396 ماه بهمن شماره خبرنامه

  .نمایید

 راهنمای سامانه نوید ویژه دانشجویان

  لینک ورود به سامانه نوید

 

 

 کارشنــــاس کامپیـــوتر

 مهندس نفیسه خوش خلق سیما

266داخلی :   

 

https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset51/navid2.pdf
https://www.gums.ac.ir/Upload/Modules/Contents/asset51/navid2.pdf
https://gumsnavid.vums.ac.ir/


 

 

 آموزش مجازی دانشکده پرستاری، مامائی و پیراپزشکی شرق

باشد. یکی از مهمترین  می Skyroom روم سامانه اسکایبرای اتصال شرکت کنندگان کلیه کالس های آنالین،  سامانه مورد استفاده

عدم نیاز به نصب نرم توان به  بوده و از مزایای دیگر آن می بومی بودن آن و انطباق با شرایط اینترنت کشورویژگی های این سامانه، 

 ، اشاره نمود. افزارهای جانبی

های هوشمند و ...( و حتی نوع سیستم  ت، گوشینوع وسیله ارتباطی شما )از قبیل کامپیوتر، لپ تاپ، تبل نوع وسیله ارتباطی مورد استفاده:

گونه محدودیتی نداشته و با هر وسیله ارتباطی که  ، اندروید و ...(، هیچios )مانند ویندوز، سیستم عامل اپل یا عامل مورد استفاده سیستم شما

   راحت ترید و هر سیستم عاملی، امکان ارتباط و اتصال به سامانه اسکای روم، وجود دارد.

 

 GPRSاینترنت موبایل یا و   TD-LTE مودمهای،   +ADSL2 اینترنتدر محل دسترسی فراگیران،  بهترین شیوه ارتباط با اینترنت

 . مگابیت باشد 1حداقل پهنای باند نیز بهتر است بوده و  (4G)با گزینه ارتباطی 

)منظور با اعضای خانواده، خوابگاه و ...(، حتی در شرایطی که پهنای باند بیش از  چنانچه اینترنت مورد استفاده شما، بصورت مشترک است

از اعضای خانواده یا افرادی که بطور مشترک از اینترنت مورد استفاده شما بهره  مگابیت است، بهتر است در ساعات برگزاری کالس، 1

ده و یا به حداقل میزان ممکن برسانند تا خدای نکرده کیفیت می برند، خواهش کنید که استفاده از اینترنت خود را یا قطع نمو

  ارتباط شما، کاهش پیدا نکند.

باشاند. ضامن اینکاه بایاد ایان       ترین مرورگرها برای اتصال به این ساامانه، مای   ، مناسباپرا و فایرفاکس ،کروم مرورگرهای مرورگرهای مجاز:

، از سایر مرورگرها بهتـر و بـا   مرورگر کرومنکته مهم این است که در تجربه عملی،  البتهمرورگرها حتماً و حتماً به روز رسانی شده باشند. 

و بـا   helpکیفیت باالتری به شما ارتباط میدهد. ضمناً ورژن کروم خود را میتوانید از منوهای باال سمت راست، زیر مجموعه بخـش  

ورت نیاز آنرا آپدیت نمایید. ضمناً  دانشـجویانی کـه بـر    مشاهده نمایید و در ص about google chromeکلیک بر روی گزینه 

 .روی رایانه یا وسیله ارتباطی خود، مرورگر کروم ندارند نیز، می توانند این مرورگر را بصورت کامالً رایگان نصب نمایند

 

 توجه نمایید: دستورالعمل گام به گام اتصال به سامانه اسکای روم برای شرکت کالس مجازیحال به 

دو لینک)از قبل اعالم می شود کالس از طریق کدام  ( از طریقاتاقورود به محیط کالس آنالین )در اصطالح سامانه اسکای روم:  -1

 زیر صورت می گیرد.  لینک خواهد بود(

https://vc.gums.ac.ir/ch/langrod 
 

https://vc.gums.ac.ir/ch/langrod2 
  

 

https://vc.gums.ac.ir/ch/langrod
https://vc.gums.ac.ir/ch/langrod2


 

بعد از ورود از طریق یکی از لینک های فوق طبق اعالم قبلی، ابتدا صفحه زیر را مالحظه می نمایید. با درج شماره دانشجویی در کادر  -2

فراگیران نام و نام خانوادگی دانشجو، نمایش داده می شود. نحوه ورود اساتید با نام اول و شماره ملی در کادر دوم، در پانل کاربران یا 

 کاربری و رمز عبور اختصاصی است.

 
 پنجره محاوره ای حاصل از ورود اولیه آدرس اینترنتی اتاق یا محیط کالس آنالین 1تصویر 

 
 

       

 
 محیط اتاق یا کالس آنالین 2تصویر 

 
 
 
 



 
 
 

. استاد یا سخنران را بطور مطلق ندارید، احتماالً صوت سیستم شما، دارای یک اشکال قابل رفع است )اشکال در تنظیمات(اگر صدای 

. حال بسته به نوع مشکل، ولی اگر صدا را بطور منقطع و با قطع و وصل دارید، به احتمال زیاد، سرعت اینترنت ارتباطی شما، مشکل دارد

اپ شما، سعی نمایید که وسیله ارتباطی خود یا اینترنت خود را ارزیابی و در صورت نیاز، تعویض نمایید. بعنوان مثال ممکن است، سیستم صوتی لپ ت

 پخش صدا نداشته باشد، اما اگر با تبلت خود متصل شوید، این مشکل وجود نداشته باشد. 

 

sharing-screen-https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-طریق نصب افزونه امکان ضبط کالس از 

an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc  .وجود دارد 

 

 مربوطه اقدام نمایید. ضبط کالس با اجازه از استادبرای  OCAMی شود از برنامه پیشنهاد م

 

 مراجعه کنید.   /https://www.skyroom.onlineبرای آشنایی بیشتر با محیط اسکای روم به سایت 

 

 

https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-screen-sharing-an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc
https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-screen-sharing-an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc
https://chrome.google.com/webstore/detail/skyroom-screen-sharing-an/pejdnafppnpfimpnipdkiidjancinenc
https://www.skyroom.online/

