
 

  صفهاناسامانه الکترونیکی دروس دانشگاه صنعتی  

 بسمه تعایل

 ایجاد فایل 

( .… ,PDF, DOC, jpgاضافه کنید. امکان انتخاب انواع فرمت ها )یک فایل می توانید توسط این قابلیت 

  وجود دارد، که براي قراردادن سرفصل درس، نمونه سواالت امتحانی، منابع و ...  مناسب می باشد.

 ابتدا وارد درس مورد نظر شده. 

را فعال کرد. )براي روش ایجاد  دروس ابتدا باید حالت ویرایش دروس براي هرگونه تغییر در 

 ویرایش می توانید فایل راهنماي آنرا مطالعه کنید.( با این کار این صفحه نمایش داده می شود. 

  
  

لین براي ایجاد فایل و یا هر فعالیت دیگر حتما دقت نمایید از گزینه اضافه کردن یک فعالیت یا منبع که در او

بخش درس وجود دارد ) عموما در آن تاالر اخبار و نام درس، جهت ورود به کالس مجازي می باشد( استفاده 

 نکنید تا این بخش فقط همین دو بخش را داشته و شلوغ نگردد. 

یا دیگر موضوعات استفاده  1بنابراین از هر کدام از گزینه هاي اضافه کردن یک فعالیت یا منبع در موضوع 

 د. کنی
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 در این حالت با کلیک نمودن اضافه کردن یک فعالیت یا منبع این پنجره نشان داده می شود. 

  
در این پنجره با انتخاب گزینه فایل و انتخاب دکمه اضافه کردن وارد محیط اضافه کردن فایل به موضوع می 

 شوید. 

 نام فایل و توصیفی براي آن وارد نموده.  در این صفحه
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بخش انتخاب فایل تنها می توانید یک فایل را انتخاب کنید که براي این کار اگر از مرورگر هاي جدید در 

استفاده می کنید قابلیت کشیدن و رها کردن در آنها وجود دارد و می توانید فایل را از محیط سیستم عامل 

زینه اي براي اضافه کردن فایل خود کشیده و در این بخش رها نموده در غیر اینصورت در باالي این بخش گ

 وجود دارد. 

  
  

 با زدن گزینه اضافه کردن فایل پنجره زیر را مشاهده می کنید. 

  
 در این پنجره با انتخاب نشانه مرور در باال و سمت چپ پنجره، پنجره جدید زیر مشاهده می شود. 
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فایل مورد  Browseو بعد توسط دکمه انتخاب باشد  Upload a fileدر این پنجره دقت کنید که قسمت 

 دوباره به پنجره زیر منتقل می شوید.  Upload this fileنظر را انتخاب نمایید و بعد از انتخاب با زدن دکمه 

  
 این بار در این پنجره با زدن دکمه درج، فایل ارسال شده و به متن انتخاب شده متصل می شود. 

بازگشت به درس فایل ایجاد شده و می توانید آن را در صفحه اول در موضوع در انتها با زدن دکمه ذخیره و 

 انتخاب شده مشاهده نمایید. 

کلیک نمایید توضیحات بیشتري در مورد آن گزینه به شما می  الزم به ذکر است اگر بر روي گزینه 

 دهد. 


