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 سمه تعا

 ويرايش موضوعات 

  .اييدبراي انجام تغييري در موضوع و فعاليت ايجاد شده به اين صورت عمل نم

. در صورتي كه اين درس براي اولين بار ارائه شده باشد صفحه اي با موضوعات ويدابتدا وارد درس مورد نظر ش

تاالر اعالنات، وجود خواهد داشت. خالي نمايش داده مي شود. و تنها گزينه هاي پيش فرض تمامي درس ها، 

 در اين صورت مي بايست محيط درس را با فايل ها ،تكاليف و ... كه راهنماي ايجاد آنها وجود دارد كامل نمود. 

  
 در صورتي كه قبال در درس، محتواهايي ايجاد نموديد و براي اين ترم نياز به ارائه نباشند و يا نياز به ويرايش 

را فعال كرد. (براي روش ايجاد ويرايش مي توانيد فايل  يد حالت ويرايش دروس دارند ابتدا با

 راهنماي آنرا مطالعه كنيد.) با اين كار اين صفحه نمايش داده مي شود. 

  
صفحه اي مانند تصوير زير مشاهده در زير عنوان هر موضوع آيكن ويرايش خالصه وجو دارد كه با كليك آن 

 مي شود.
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عنوان  ،استفاده از نام پيش فرض قسمت ها اين صفحه با نوشتن عنواني براي اين موضوع و برداشتن گزينهدر 

 نمايش داده مي شود.  ،وارد شده در درس بجاي عبارات موضوع

در جلوي هر فعاليت گزينه ويرايش نمايش داده مي شود. با كليك بر روي كنار اين گزينه همانند تصوير زير 

 از مي شود. پنجره اي ب

  
با زدن گزينه پنهان كردن، اين فعاليت پنهان شده و براي شما بصورت كم رنگ نمايش داده مي شود اما از 

ديد دانشجويان كامال مخفي مي گردد. البته در صورتي كه دوباره بر روي گزينه ويرايش كليك كنيد مي توانيد 

  اين فعاليت را قابل مشاهده و در دسترس قرار دهيد.

  
توسط گزينه پيكربندي وارد همان محيطي كه فعاليت را ايجاد كرديد مي شويد و مي توانيد در آن تغييراتي 

 را ايجاد كنيد. 
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در زير عنوان موضوعات هر بخش، آيكني مانند چشم وجود دارد كه توسط آن مي توان آن موضوع و تمام 

 فعاليت هاي داخل آن را پنهان نمود. 

ه براي دوبار 
 فعال شدن اين موضوع دوباره بر روي اين آيكن كليك كنيد. 

  
 

در صورتي كه يك موضوع را بخواهيد به عنوان موضوع فعلي قرار دهيد از آيكن آن در كنار نام موضوع استفاده 

 كنيد كه باعث پر رنگ تر شدن اين موضوع مي شود. 
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باشد. با كليك دوباره بر روي آن بصورت عادي مانند نياز نباشد كه اين موضوع ديگر پر رنگ  كه در صورتي

 ديگر موضوعات مي شود. 

  


