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 معاون محترم آموزشی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

سالم علیکم

همانطور که مستحضرید دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یک دانشگاه پیشرو در آموزش، پژوهش، 

تولید و ترویج علم در حوزه آموزش مجازی تأسیس شده است. از رسالتهای این دانشگاه همکاریهای علمی 

و فنی با سایر دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور و ارائه زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری 

آموزش مجازی به آنها است. یکی از مهمترین اقدامات این دانشگاه طراحی و تهیه سیستم مدیریت یادگیری 

الکترونیکی (Learning Management System) نوید (نرم افزار ویژه یادگیری الکترونیکی) است. 

وجود یک سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی (LMS) در هر دانشگاه به عنوان شاخص کلیدی و ضروری 

برای استقرار و توسعه یادگیری الکترونیکی محسوب می شود. لذا یکی از الزامات ”بسته توسعه آموزش 

 LMS مجازی در علوم پزشکی“ مصوب معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه اندازی

کشوری نوید تعیین شد و انجام آن به دانشگاه علوم پزشکی مجازی واگذار گردید. این نرمافزار بعد از انجام 

آزمونهای مختلف در مهرماه ۱۳۹۷ رسما در اختیار دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور قرار 

گرفت. ارائه نرم افزار نوید به دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی کشور بر اساس مصوبه هیات امنای 

دانشگاه علوم پزشکی مجازی مورخ ۹۶/۱۱/۱ به صورت رایگان و طبق ضوابط زیر انجام میشود. 

۱- دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی کشور مختارند تا کلیه برنامههای درسی اعم از رسمی، غیر رسمی، 

کارگاهی و آموزش مداوم، شامل برنامههای رایگان یا غیر رایگان را به صورت نامحدود و بدون هماهنگی با 

دانشگاه علوم پزشکی مجازی بر روی نوید ارائه کنند.

۲- رعایت حق مالکیت مادی و معنوی محتواهای ارائه شده بر روی سامانه نوید بر عهده دانشگاه بهرهبردار 

بوده و دانشگاه علوم پزشکی مجازی هیچ مسوولیتی در این رابطه ندارد.

۳-  استفاده از نام سامانه نوید در کلیه اخبار، گزارشات، محصوالت علمی تولید شده با استفاده از این سامانه 

باید با حفظ مالکیت معنوی سامانه و ذکر نام «دانشگاه علوم پزشکی مجازی» باشد.



 شهرك قدس : خيابان سيماي ايران ، بين فالمك و زرافشان ، ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
 نمابر : ۸۸۳۶۳۹۸۳  تلفن : ۸۸۳۶۳۵۶۰-۸۰

http://dme.behdasht.gov.ir                                      :صفحه الكترونيكي معاونت آموزشي 
http://www.behdasht.gov.ir           صفحه الكترونيكي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي 

...........................

...........................

...........................

۵٠٠/٢۶۸۴/د

١۳۹۹/٠۶/١۷

ندارد

١٠:٢٠

۴-  انجام پژوهشهای علمی بر بستر این سامانه و در سطح دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی بهرهبردار به 

شرط رعایت بند قبل بالمانع است. پیشنهاد میشود انجام این پژوهشها در دانشگاه بهره بردار با مجوز 

مرکز متولی آموزش مجازی همان دانشگاه انجام شود.

۵-  هر نوع پژوهش ارزشیابی و نظرسنجی در مورد سامانه نوید در سطح خارج از دانشگاه / دانشکده علوم 

پزشکی بهرهبردار، اعم از کمی یا کیفی تنها با کسب اجازه کتبی از دانشگاه علوم پزشکی مجازی امکان

پذیر است.

۶-  دانشگاه علوم پزشکی مجازی با اختصاص  تجهیزات نرمافزاری، سختافزاری و ساختاری پیشرفته و به 

روز دنیا در حفظ و حراست از اطالعات دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی کشور میکوشد، اما با 

توجه به پیشرفت همزمان هکرها و شیوههای حمله به سامانهها، در صورت بروز مشکالت ناخواسته، 

مسوولیتی اعم از مادی یا معنوی بر عهده ندارد. این دانشگاه موظف است تا در صورت بروز حوادثی که 

منجر به ایجاد اختالل در دادههای دانشگاهها / دانشکده شود، توضیحات مربوطه را به طور مکتوب به 

دانشگاه بهرهبردار ارائه نماید.

۷- هر دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی موظف است به طور رسمی یک نفر ادمین تاماالختیار به دانشگاه 

علوم پزشکی مجازی معرفی کند و سیستم پشتیبانی نوید تنها پاسخگوی ادمین معرفی شده بوده و از 

پاسخگویی به سایر افراد معذور است.

۸- دانشگاه علوم پزشکی مجازی به عنوان یک دانشگاه مستقل و بر اساس مصوبات هیات امنای خود هسته 

مرکزی و ماجولهای روتین یک LMS را به رایگان در اختیار دانشگاهها / دانشکدههای علوم پزشکی 

کشور قرار میدهد، ولی مجاز است ماجولهای اضافه بر ساختار روتین را، با تعیین هزینه در اختیار ایشان 

قرار دهد.

۹- مکاتبات و پیگیریهای مربوط به این دستورالعمل با معاون آموزشی دانشگاه / دانشکده علوم پزشکی 

انجام خواهد شد.

١٠-  حقوق این سامانه متعلق به دانشگاه علوم پزشکی مجازی میباشد و این دانشگاه میتواند در صورت 

نقض موارد فوق برای حذف محصول تولید شده، شکایت از متولی و یا استرداد (Retraction) آن اقدام 

کند.
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لذا خواهشمند است دستور فرمایید موارد فوق به نحو مقتضی به اطالع درستاندرکاران، اعضای هیات علمی 

و دانشجویان محترم آن دانشگاه/دانشکده رسانده شود.




