هاصٍل پیَست
در صفحِ اصلی اس پٌل درسْای هي درس هَرد ًظز خَد را اًتخاب کٌیذ در سیز بِ شزح هاصٍل ّای هَجَد هیپزداسین
ایي هاصٍل ّا بِ صالحذیذ ًاظز ارشذ هی تَاًذ بزای کاربزاى اضافِ ٍ حذف شَد.

هاصٍل پیَست :
چٌاًچِ بخَاّین هحتَای هتٌی شاهل فایل ّای  ... ٍ powerpointٍ PDF ٍ wordرا در سیستن بارگذاری کٌین اس
ایي هاصٍل ٍ قابلیت ّایش استفادُ هی کٌین بزای ایي هٌظَر پس اس ٍرٍد بِ ایي هاصٍل بزای استفادُ اس قسوتْای
هختلف ابتذا یک گزٍُ را طبق تصَیز سیز هی ساسین .

بزای ایي هٌظَر بز رٍی ایجاد گزٍُ جذیذ در کادر سوت راست کلیک راست هیکٌین ٍ گشیٌِ گزٍُ جذیذ را سدُ ٍ یک
ًام هشخص بزای گزٍُ اًتخاب هیکٌین .

پس اس ایجاد گزٍُ دکوِ ّای غیز فعال  ،فعال شذُ ٍ شوا با استفادُ اس قسوت پیَست جذیذ هی تَاًیذ هحتَای خَد
را در سیستن بارگذاری ًواییذ.

طبق تصَیز سیز ها دٍ قسوت آپلَد ٍ هذیزیت فایل ّا را در ایي بخش دارین :
آپلَد  :در ایي قسوت شوا با استفادُ دکوِ  Browseهیتَاًیذ فایل ّای هَجَد در سیستن خَد را در ًزم افشار
بارگذاری ًواییذ.

هذیزیت فایل ّا  :در ایي قسوت با استفادُ اس دکوِ  Browseهیتَاًیذ فایل ّای هَجَد در هسیز فَلذر آپلَد فایل
ّای بزًاهِ را در سیستن بارگذاری ًواییذ.
پس اس اًتخاب فایل هَرد ًظز عٌَاى فایل را هشخص کزدُ ٍ در صَرت صالحذیذ باسُ سهاًی را جْت اًتشار فایل
هشخص هیٌوایین
قابل هشاّذُ بزای سایزیي :
چٌاًچِ تیک ایي قسوت سدُ شذُ باشذ کاربزاى درس هیتَاًٌذ فایل بارگذاری شذُ را چٌاًجِ قابل ًوایش در سیستن
باشذ هشاّذُ ًوایٌذ .
ًکتِ  :بزای ایٌکِ ًقشی بتَاًذ ایي گشیٌِ را هشاّذُ کٌذ بایذ دستزسی "تاییذ فعالیت ّا بزای ًوزُ دّی" را داشتِ
باشذ .
قابل داًلَد باشذ:
چٌاًچِ تیک ایي قسوت سدُ شذُ باشذ کاربزاى هیتَاًٌذ هحتَای بارگذاری شذُ را داًلَد کٌٌذ.

ًکتِ  :بزای ایٌکِ ًقشی بتَاًذ ایي گشیٌِ را هشاّذُ کٌذ بایذ دستزسی "تاییذ فعالیت ّا بزای ًوزُ دّی" را داشتِ
باشذ .
ًکتِ  :چٌاًچِ در قسوت تٌظیوات بزًاهِ هقذار" " CanDownloadAttachmentبزابز با  trueباشذ کاربزاى
هیتَاًٌذ داًلَد ًوایٌذ  ،ایي قسوت بِ صَرت پیش فزض دارای تیک خَاّذ بَد.

داًلَد بِ صَرت :zip
با استفادُ اس ایي دکوِ هحتَای هَرد ًظز را اًتخاب کزدُ ٍ با سدى ایي دکوِ فایل را بِ صَرت فشزدُ داًلَد هیکٌین
با استفادُ اس دکوِ حذف فایل ّای اًتخاب شذُ را حذف هی ًوایین .
ایجاد فایل :scorm
با استفادُ اس دکوِ ایجاد فایل  scormفایل هَرد ًظز را اًتخاب کزدُ ٍ آى را با فزهت  scormداًلَد هی کٌین .

