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 ی نویددرباره

 یریادگی تیریمد یهاستمیس (Learning Management System: LMS )استقرار و توسعه  یبرا یو ضرور یدیکل رساختیز

 یارائه ،یابیارزش ،یریگیپ ت،یریمدنام، ثبتامور مربوط به  ،یافزارنرم یهاستمیس نیشوند. ایمحسوب م یکیالکترون یریادگی

 .سازندمیسر میبرنامه و استادان را  یمحتوا ،رانیفراگ نیتعامل ب یبرقرارها، برنامه

 یاندازراه «یدر علوم پزشک یآموزش مجاز یتوسعه یستهب»از الزامات  یکی LMS افزار نرم»مخفف  «دینو»با عنوان  یکشور

 یکارگروهبر همین اساس . ده استواگذار ش یمجاز یکه انجام آن به دانشگاه علوم پزشک هبود «یدانشگاه یریادگی ژهیو

 عهده گرفتند. رافزار را بنرم یو اجرا یآموزش یطراح ،یو فن یمتخصصان آموزش مجاز متشکل از یتخصص

  مسالیدانشگاه در ن 2در اجرای آزمایشی از  پسه و دیرس یبرداربه بهرهخورشیدی  1396 سال در مرداد ماه «دینو»نسخه اول 

 یتقاضم یعلوم پزشک یهاتمام دانشگاه اریاستفاده در اخت یافزار برانرم نیدوم ا مسالیاز ن جی، به تدر96-97 یلیاول سال تحص

 .گرفته استقرار 

 انجمن  1396بهمن ماه  یدر خبرنامهبه مطلب منتشر شده  دیتوانی، م«دینو» یسازو آماده یاز روند طراح شتریب یآگاه یبرا

 .دییمراجعه نما رانیا یکیالکترون یریادگی

 افزاریافزاری و نرمنیازهای سختپیش

  سیستم عامل برای استفاده از نویدWindows  یاMacintosh و همچنین تاپ در کامپیوتر و لپAndroid  وIOS های در گوشی

در  Safariو همچنین مرورگر  Mozilla Firefoxو یا  Google Chromeآخرین نسخه از مرورگرهای و  هاتلفن همراه و تبلت

 مورد نیاز است. Macسیستم عامل 

 فلش یمشاهده محتواها ی قابل توجه اینکه براینکته (SWF)  هایعامل ستمیستنها در Windows  وAndroid  البته با استفاده از

 به دیبا دانلود شود و حتماً دیکه محتوا نبا دیدقت کن پذیر است.امکان Flash Playerبه همراه نصب  Mozilla Firefoxمرورگر 

 .دیتا موفق به مشاهده آن شو گردداجرا  نیصورت آنال
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 پشتیبانی

  اند، مستقر ملحق شده «نوید»هایی که به ادمین دانشگاهاز ساعته  24پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی مجازی سیستمی را برای

 ده و به اطالع ایشان رسانده است.کر

  ها ران دانشگاهکاربو  دنکنرسانی میو اطالع تعییناستادان کاربر را  االت دانشجویان وؤگویی به سپاسخ فرایند دانشگاههر  ادمین

شگاه له حل نشد، ادمین آن دانأخود مطرح کرده و چنانچه مساالت خود را با سیستم پشتیبانی دانشگاه ؤمشکالت و ستوانند می

 نماید.موضوع را با پشتیبان دانشگاه علوم پزشکی مجازی مطرح و پیگیری می

  ه سامانهپس از ورود باز منوی کنار صفحه ی اول نوید و یا باالی صفحهدر ی مربوطه توانید از گزینهمیارتباط با پشتیبان برای، 

 استفاده کنید.

 منوی کنار صفحه پس از ورود به سامانه ی اول نویدصفحه
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 ورود به سامانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ورود از طریق سما

 د رسی داردستی سما چنانچه کاربر، اعم از استاد و دانشجو، برای استفاده از نوید صرفاً به نام کاربری و کلمه عبور خود در سامانه

 د.وارد شو سمای گزینه د از این طریقتوانمی

 

 ه از توانید با استفادی سما، باید آدرس ایمیل معتبری از خود را وارد نمایید. از آن پس میدر اولین ورود به نوید از طریق سامانه

 وارد سامانه شوید.نوید ی این آدرس به عنوان نام کاربری از طریق گزینه

  ق شود پس از اولین ورود از طریتوجه به مشکالتی که ممکن است در ارتباط با سرویس سما وجود داشته باشد، پیشنهاد میبا

 استفاده نمایید.نوید ی سما، دفعات بعد از گزینه
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 دورود از طریق نوی

  ل مستق ،کاربر، اعم از استاد و دانشجوچنانچه

بخواهد وارد سامانه حساب کاربری سما  از

و رمز نام کاربری  ازتواند می نوید شود،

عبوری که به وی اعالم شده و با استفاده از 

پس از اولین  لطفاً  اقدام نماید. نویدی گزینه

 عبور خود را تغییر دهید.ورود موفق رمز 

 بازیابی رمز عبور

  تواندمیفراموشی رمز عبور کاربر در صورت 

« مکلمه عبور را فراموش کرد»لینک طریق از 

و وارد نمودن آدرس ایمیل خود در کادر 

 اقدام نماید. نسبت به بازیابی آن مربوطه
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 ی اصلی نویدصفحه

 شوید.روبرو می زیری مشابه تصویر اپس از ورود به سامانه نوید به عنوان دانشجو با صفحه

 

 تغییر زبان

  و انگلیسی در دسترس است و برای تغییر زبان کافی است در نوار باالی صفحه روی  زبان فارسی 2در حال حاضر سامانه نوید به

 یا فارسی کلیک کرد. Englishی کلمه

 تکمیل و ویرایش اطالعات پروفایل

  به  اطالعات پروفایل، تصویر و لینک مربوط به توانیداز نوار باالی صفحه می خش مشخص شده در تصویر زیرببا کلیک بر روی

 سترسی یابید.دها ToolTipتغییر رمز عبور و همچنین فعال کردن 

 

 تغییر تصویر پروفایل

 توان نسبت به انتخاب یا ویرایش تصویر پروفایل اقدام نمود.در قسمت ویرایش پروفایل می 

 ی هامگابایت و فرمت 50آپلود تصویری با حداکثر حجمPNG  وjpeg  پذیر خواهد بود.امکان 
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 رمز عبور تغییر

 توان با کلیک بر روی آن نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نمود.ای تعبیه شده که میدر قسمت پایین پروفایل گزینه 

 کاراکتر و ترکیبی از حروف، اعداد و عالئم باشد. شش رمز عبور باید متشکل از حداقل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ی تولتیپدرباره

با کلیک بر  مشخص شده و  مت با عالهای مختلف در سامانه نوید دارای راهنماها و توضیحات مختصری است که قسمت

 توان به اطالعاتی مفید در رابطه با قسمت مربوطه دست یافت.روی این عالمت می

  به صورتDefault بار امکان مشاهده هر فقط یکTooltip ی رور، با کلیک بر روی گزینهوجود دارد، اما در صورت نیاز به م

 گردند.ها مجدداً فعال میTooltipدر قسمت پایین پروفایل، تمامی  تیپسازی تولفعال

 خروج از نوید

 ینه خروج، از نوید خارج می شوید.روی بخش پروفایل در باالی صفحه و انتخاب گز با کلیک بر 
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 ًز نوید خارج قبل از بستن مرورگر ا در صورتیکه از کامپیوتر شخصی برای ورود به نوید استفاده نمی کنید، توصیه می کنیم حتما

 شوید.
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 (Side Bar) منوی کنار صفحه

ا، ههایی با عنوان رویدادهای آینده، درسمنو شامل عکس و اسم پروفایل کاربر و بخشاین 

 و لینک ارتباط با پشتیبان است. های راهنما، فایلهاگزارش

 رویدادهای آینده

  در اینTimeline  تمامی رویدادهای آتی بر اساس

شوند و با کلیک بر روی هر تاریخ تاریخ فهرست می

 شود.جزئیات مربوطه نمایش داده می

  توجه داشته باشید که تاریخ و رویدادها زمانی نمایش

 به برگزاری کالسنسبت  استادد که نشومیداده 

 و تکلیفی ارائه ،آزمون ،)حضوری یا آنالین(

 اقدام نموده باشد.سازی گفتگوی جدید فعال

 ی پایین در گوشه های با کلیک روی عالمت

Timeline به صورت صعودی یا نزولی مشخص نمود. ها راتوان ترتیب نمایش تاریخمی 

  با کلیک بر رویCheckbox یا اتمام آن را مشخص نمایید. نجاماتوانید کنار هر رویداد می 

 هادرس

 روی کاربر نمایش داده خواهد  پیش صفحه  در داشبورددسته درس  ودها در منوی کنار صفحه، ی درسبا کلیک بر روی گزینه

ارائه واحدهای درسی ، ها و دوره های پیشیندرسترم جاری و  جزو واحدهای اخذ شده در ،جاری دوره هاییا  هایدرسشد. 

 ها را گذرانده، هستند.که کاربر پیش از این آنهای گذشته ترمدر شده 

 هاگزارش

این  پذیر است که از طریقامکان خروجی اکسل،، با قابلیت دریافت های کاربر در نقش دانشجو از نویداز فعالیتها  گزارشاستخراج 

  عبارتند از: هاگزارش یندر دسترس خواهد بود. ابخش 
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 های عمومیگزارش

 گزارش فعالیت دانشجو در تمامی دروس -

( تعداد 2ی منابع و محتواها، ( مطالعه1محور اساسی  5های دانشجو در این گزارش، فعالیت

( 4ها، ها و وضعیت مشارکت و قبولی در آن( تعداد آزمون3ها، آنتکالیف و وضعیت پاسخ به 

های ارسالی و ( تعداد پیام5الیک کردن و الیک شدن نظرات  ،ها و همچنین ارائه نظرگفتگوها و مشارکت در آنتعداد 

 گیرد.دریافتی را در بر می

 هاگزارش به ازای فعالیت درس -

)سایر استادان همکار  توان گزارشی شامل اطالعات استاد مسئول، تیم تدریسمی عنوان درسدر این قسمت بر اساس هر 

، تعداد دانشجویان، تعداد منابع و محتواها، تعداد تکالیف، تعداد تکالیف ارسالی توسط دانشجو، ی درس(و دستیار در ارائه

های تیم ستهای گفتگو، تعداد پپست های تکالیف توسط تیم تدریس، تعداد آزمون، تعداد گفتگو، تعداد کلیتعداد فیدبک

 های ارسالی، دریافتی و پاسخ داده شده، مشاهده و دریافت نمود.تدریس، تعداد پیام

 های تکالیفگزارش

 های درسگزارش تمام تکلیف -

نوع ، تکلیف عنوانتوان گزارشی شامل اطالعات می عنوان درسبا انتخاب در این قسمت 

نشجویان بوده یا برای برخی دانشجویان اختصاص یافته است(، )تکلیف برای همه دا اختصاص

میانگین و  20نمره دانشجو از ، دریافت اولین فیدبک تاریخ )در مهلت مقرر یا با تأخیر(، وضعیت ارسال، ارسال تکلیفتاریخ 

 ، مشاهده و دریافت نمود.20نمره دانشجویان از 

 هاهای آزمونگزارش

 های درسآزمونگزارش نمرات در تمام  -

توان گزارشی شامل اطالعات عنوان آزمون، تاریخ می عنوان درسدر این قسمت با انتخاب 

شرکت در آزمون، سقف نمره، حد نصاب قبولی، آخرین نمره ثبت شده دانشجو و میانگین نمرات 

 ثبت شده تمام دانشجویان، مشاهده و دریافت نمود.
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 های گفتگوهاگزارش

 تگوهای درسگزارش در تمام گف -

توان گزارشی شامل اطالعات موضوع گفتگو، تعداد می عنوان درسدر این قسمت با انتخاب 

مشاهده، تعداد نظرات، تعداد الیک دریافت شده و تعداد الیک داده شده، مشاهده و دریافت 

 نمود.

 های راهنمافایل

 گرفته است.ی نوید از این قسمت در دسترس شما قرار راهنمای کار با سامانه 

 ارتباط با پشتیبان

  ،ی گزینه از طریققبل از ورود به سامانه این لینک و یا توانید از می ارتباط با پشتیبانبرای همانطور که پیش از این اشاره شد

 استفاده کنید.ی اول نوید، مربوطه در باالی صفحه

 های جاریدرس

در های جاری و پیشین ( درسSide Barها در منوی کنار صفحه )ی درسزینهطور که پیش از این اشاره شده با کلیک روی گهمان

ای است که کاربر پس از ورود به سامانه ها، اولین صفحهی درسصفحه .پیش روی کاربر نمایش داده خواهد شد اصلی صفحهداشبورد

 نماید.مشاهده می نوید به عنوان دانشجو
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 ه قابل مشاهدهای پیشین در های جاری و درسها در پرانتز، جلوی عنوان درستعداد درس ی قابل توجه این است کهاولین نکته

 درس پیشین دارد. 0درس جاری و  1دهد دانشجو مثالً تصویر قبل نشان می است.

  ذیر پمکاناستاد را اعنوان درس یا نام های موجود بر اساس جستجو در میان درسوجود دارد که  جستجوهمچنین قسمتی با عنوان

 یسازد. این قسمت با کلیک بر روی گزینهمی قابل مشاهده خواهد بود.

 های هر درس مشخص است های دریافت شده و کالسها، گفتگوها، پیامها تعداد منابع و محتوا، تکالیف، آزمونی درسدر صفحه

 شود.ای قرمز رنگ نمایش داده میو همیشه تعداد موارد جدید در دایره

سبز رنگ وجود دارد که برای ورود به   ی ارائه شده توسط استاد در ترم جاری دکمه درسهایدروس برای

 درس مربوطه باید روی آن کلیک نمود.

 

 شاهده شماره هنگام م صیلی و گروه ارائه دهنده، تعداد واحد و  1ی هر درس، در کادر  سال تح شامل نام درس،  اطالعات کلی 

هداف  می توان عات درس، ا یات اطال به جزئ الوه با کلیک روی دکمه تعداد دانشجویان قابل مشاهده است، به ع

شی،  ساتید آموز شامل ا ستادان گروه تدریس  ستیارا سئول، همکار و د سامی و نامم شیابی و ا شجویان ، نحوه ارز م ه کاربری دان

1 2 

3 
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شود، بنابراین چنانچه در این بخش چیزی این اطالعات هنگام تعریف درس، توسط استاد مسئول تکمیل می دست یافت. ،گروه

 مشاهده نکردید به این دلیل است که اطالعات مورد نیاز توسط گروه تدریس درج نشده است.

 

  های ارائه شمممده برای درس ها، گفتگوها و کالسها، پیامبع، تکالیف، خودآزموناطالعات آماری از تعداد منا 2در کادر شمممماره

قسمت ، هاها و پیامها، گفتگوها، کالسبخش محتواها و منابع، تکالیف، خودآزمون 6با  3جاری قابل مشاهده است. کادر شماره 

 های آموزشی مربوطه خواهد بود.ی دانشجو در طول ترم برای مطالعه درس و انجام فعالیتاصلی مورد مراجعه

 محتواها و منابع

محتواها و منابع مطالعه و  محتواها و منابع اصلیقسمت  2دهد در در این بخش محتواها و منابعی که استاد برای درس جاری قرار می

شتر ست. تاریخ ارائه و تاریخ پایان ارائه بی سترس ا ست و با کلیک روی عناویندر د شخص ا ضیحی کوتاه به ه ،ی هر کدام م مراه تو

، فیلم و... ، پادکست صوتیمتنیتواند محتوای آموزشی اسکورم، فایل متنفایل پیوست میهای پیوست قابل مشاهده خواهد بود. فایل

 باشد.
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ال ممفع  ستاد تنظیمات مربوطه را انجام دهد ه  گزین ،چنانچه ا

 .دکنمیتأیید  مطالعه منبع مربوطه را با کلیک روی آن دانشجو وشود می

 

  صورت شده به  ضر مرورگر  فایل فلشاز آنجایی که برخی محتواهای الکترونیکی تولید  ستند و در حال حا این نوع  Chromeه

ها قابلیت دانلود اسممتفاده شممود. در ضمممن این نوع فایل Firefoxها از مرورگر لطفاً برای مشمماهده آن کند،فایل را پشممتیبانی نمی

 حتماً باید در سامانه مشاهده شوند.ندارند و 

  چنانچه با این صفحه روبرو شدید روی عالمتBlock 

 Allowکلیک نموده و در پاسخ به پیام ظاهر شده گزینه 

 را انتخاب نمایید.

 تکالیف

 در این بخش تکالیف درس و تاریخ ارائه و مهلت انجام آن قابل مشاهده است. 

  ها با فرمت انواع فایلتوان میدر پاسخ به تکالیفpdf ،docx ،pptx ...را بارگذاری نمود. و 
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 نل استاد با  خیر در پأتکالیف ارسال شده با ت، پذیر استپس از اتمام مهلت مقرر نیز امکان تکالیفبه  دادن در سامانه نوید پاسخ

 .تواند بر اساس سیاست خود به این تکالیف بازخوردی ارایه نکندخیر نمایش داده می شوند و استاد میأعنوان با ت

  ه در صورتی که نیاز ب، آنامکان بازبینی و ویرایش پاسخ وجود دارد، اما پس از  زمان دریافت بازخورد از سوی گروه تدریس،تا

اشند ب پس از دریافت بازخورد در صورتی که تیم تدریس از شما خواستهرسال مجدد پاسخ تکلیف باشد، ویرایش و تکمیل و ا

 و در انتظار بازخورد مجدد باشید.  توانید این کار را انجام دهیدفایل دیگری ارسال کنید می

 

  همانطور که پیش از این اشاره شد درTimeline  رویدادهای آینده، واقع درside bar تکالیف پیش رو و مهلت ارسال پاسخ قابل ،

 مربوطه مشخص نمود. Checkboxتوان انجام و ارسال پاسخ را با تیک زدن در مشاهده است و می

 هاخودآزمون

آخرین مهلت شممرکت در عنوان آن همراه با تاریخ شممروع و ی شممده باشممد، طراح یچنانچه برای درس از طرف گروه تدریس آزمون

تغییر جاری شوند و رأس ساعت شروع، این عالمت به مشخص میآتی ها با عالمت خواهد بود. آزمونمشخص در این بخش آزمون 

 نمود. Refreshباید صفحه را در صورتی که آزمون به جاری تغییر وضعیت داده نشد کند، اگر این اتفاق می

 

از این گزینه  توانمی

برای ویرایش پاسممخ 

 .دوارسالی استفاده نم
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 زمون و آ کل برای هر آزمون تاریخ و ساعت شروع و پایان، نوع آزمون )تستی، تشریحی یا ترکیبی(، تعداد سؤاالت، مدت، نمره

، دفعات مجاز شرکت در آزمون و زمان نمایش نتایج آزمون بر اساس تنظیمات داشتن یا نداشتن نمره منفیقبولی و حد نصاب  

 آزمون قابل مشاهده است.استاد ایجاد کننده 

برای شرکت در آزمون باید در زمان مقرر از گزینه   استفاده نمود.

  :پذیر استامکانها ویرایش پاسخانتخاب نشود، اتمام آزمون تا زمانی که گزینه دقت کنید. 

  شود. وضعیت شرکتیمحسوب ممردود چنانچه دانشجو در مهلت تعیین شده برای شرکت در آزمون اقدام نکند، با نمره صفر-

-پاسخ،تواند تنظیماتی را برای نمایش نتیجه آزمون شامل نمره استاد می شود.کنندگان در آزمون هم پس از تصحیح مشخص می

اعمال کند و یا تعیین کند که این نتایج هرگز نمایش پس از تصحیح یا در پایان مهلت آزمون نمایش نتایج  ،های صحیح و غلط

 داده نشوند.

  توجه داشته باشید که درTimeline  رویدادهای آینده، واقع درside barهای پیش رو بر اساس آخرین مهلت شرکت در ، آزمون

 مربوطه مشخص نمود. Checkboxتوان شرکت در آزمون را با تیک زدن در آزمون، قابل مشاهده است و می

 گفتگوها

بادل نظر در این بخش ایجاد کرده باشممند به صممورت گفتگو همراه با تاریخ در صممورتی که گروه تدریس موضمموعی را برای بحت و ت

فعال شممدن و تاریخ اتمام برای دانشممجو قابل مشمماهده اسممت. همچنین با کلیک روی آن، جزئیات اطالعاتی نظیر اسممتاد ایجاد کننده، 

شرکت در گفتگو باید روی برای  شود.تعداد دفعات مشاهده و تعداد نظرات درج شده نمایش داده میتوضیحات، 

 کلیک نمود.

  های  فایل با فرمتنمودن در قسمت گفتگو، عالوه بر ارسال پاسخ، امکان پیوستpdf، docs  وDOC .وجود دارد 

 شود.ها همان لحظه یا پس از تأیید وی نمایش داده میبر اساس تنظیماتی که استاد مشخص کرده، پاسخ 

های قبلی و اعالم موافقت یا رضممایت توان نسممبت به ارسممال بازخورد به پاسممخمی و   ایهبا استفاده از گزینه  

 نسبت به پاسخ درج شده اقدام نمود.
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 ایجاد بحت جدیددر گفتگوها، بر اساس تاریخ اتمام، در احتمال تغییر این بخش هست نزار اینوTimeline  رویدادهای آینده، واقع

ان با تویادآور فرصت موجود برای مشارکت در بحت باشد. شرکت در گفتگو را می تواند، قابل مشاهده است و میside barدر 

 مربوطه مشخص نمود. Checkboxتیک زدن در 

 هاکالس

ریزی کرده باشند، اطالعات مربوطه در این بخش نمایش داده چنانچه گروه تدریس برای درس کالس حضوری یا مجازی برنامه

 شود. می

 در های تعیین شده از سوی گروه تدریس بر اساس تاریخ برگزاری کالسTimeline واقع در  نده،یآ یدادهایروside bar قابل ،

 مشخص نمود. مربوطه Checkboxتوان با تیک زدن در میو برگزاری و شرکت در کالس را  مشاهده است

 ایجاد کننده، توضیحات، نوع کالس که حضوری یا مجازی ها در تاریخ مربوطه همراه با اطالعاتی از استاد در این بخش کالس

 است، تاریخ، ساعت و مدت زمان، معرفی مدرس نمایش داده خواهند شد.

 .برای ورود به کالس های مجازی باید در زمان مشخص، از لینک ارائه شده استفاده نمود 

 هاپیام

قسمت پیام  3متشکل از  که ل پیام باید به این بخش مراجعه نمودپست الکترونیکی است و برای مشاهده و ارساها همانند پیام بخش

  است. ،های ارسال شدهها و پیامجدید، همه پیام

 

 ز هایی با فرمت متنوع را پیوست نمود. البته حداکثر سایتوان فایلدر این بخش همانند پست الکترونیکی به همراه متن پیام می

 .بایت استمگا  50پیوست فایل برای مجاز 

 اقدام نمود. در این بخش باید گیرندگان نامه پیام جدید ها باید از قسمت جهت ارسال پیام به گروه تدریس و سایر همکالسی

ی برادر صورت تمایل ه و گروه تدریس هستند و ژپرونتخاب مخاطب پیام برای هر درس دانشجویان همای مشخص شود. دامنه
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بخشی چنانچه پیام برای مخاطب مشخصی است، با نوشتن  شود. انتخاب گزینه ارسال پیام به همه کافی است 

  از نام وی در کادر مربوطه که در تصویر زیر مشخص شده، می توان به جستجو و انتخاب نام فرد مورد نظر پرداخت.

  جدولی که در پایین وجود دارد بررسی کافی است عالوه بر مشاهده اسامی در کادر مربوطه، برای اطمینان از انتخاب مخاطبین

  ه در این جدول قابل مشاهده است.نمود. اسامی مخاطبین انتخاب شد

 

 در جدول استفاده نمود.ها تیک آبی کنار اسم آناز عالمت ضربدر کنار اسم در کادر و یا  یدجهت حذف مخاطبین با 
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توان می  ه از این قسمت با استفاده از گزین و دریافتی است.های ارسالی دربرگیرنده تمامی پیامها همه پیام قسمت

 برای پاسخ به پیام ها اقدام نمود.

  باید از سومین بخش با همین نام استفاده نمود.خود به دیگران، های ارسال شده پیامبرای مشاهده 

 قابل  پیام حذف شدهتوجه داشته باشید که توان نسبت به حذف پیام اقدام نمود، های ارسال شده میها و پیامدر قسمت همه پیام

 بازیابی نیست.
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 خروج از نوید

ک ی خروج را کلیهای خود در نوید، گزینههمیشه پس از پایان فعالیت استفاده از اکانت خود در نویدءلطفا برای جلوگیری از سو

 کنید و از خروج خود از سامانه اطمینان حاصل نمایید.

 


