
راهنمای ایجاد درس و بارگذاری فایل در مودل



دوارد مرورگر شوید و آدرس سامانه را وارد نمایی



در این پنجره، نام کاربری و رمز عبور خود را وارد

کرده و کلید ورود به سایت را کلیک کنید 



وارد درس موردنظر می شویم

مدرسی که از قبل ایجاد کرده ای



کنیدبر روی کلید شروع ویرایش کلیک



ایی با کلیک بر روی شروع ویرایش پنجره

به این شک نمایان می شود 

ی شود با کلیک بر روی شروع ویرایش پنجره ایی به این شک نمایان م

برای اضافه کردن 

ماژول های فعالیت اعم از 

pdfآزمون، فایل ویدئویی، 

اضافه “بر روی گزینه... و 

یا ”کردن یک فعالیت

.منبع کلیک نمایید

ای  توجه داشته باشید که روی هر کدام از این گزینه ه

کلیک کنید می توانید ماژول اضافه نمایید



اضافه کردن یک “با کلیک بر روی گزینه 

پنجره نشان داده شده در تصویر باز”فعالیت

می شود که می توانید ماژول های مورد نظر را 

انتخاب و اضافه کنید



و pdfبرای ایجاد فایل های ویدئویی، 

جزوات ماژول فایل را انتخاب کنید و 

کلیک ”اضافه کردن“سپس روی گزینه 

نمایید

ن  میتوانید برای اضافه کرد

نی، فایل های ویدئویی و یا مت

ز نی... ایجاد آزمون، تکلیف و 

دبه این ترتیب عمل نمایی



از می شودبا اضافه کردن ماژول فایل، پنجره پیکره بندی مرتبط با فایل ب

 ستتوجه داشته باشید درج یک نام برای فایل الزامی

دفایل مورد نظر خود را در این کادر وارد نمایی

وی پس از اتمام تنظیمات مورد نظر می بایست ر

کلید ذخیره کلیک کنید

.اکنون فایل شما ایجاد گرده است



 های  در صورتی که بخواهید، شرکت کنندگان شما در زمانی که فایل

امل  مورد نظر را دیدند، بصورت اتوماتیک فعالیت مذکور به عنوان ک

.شده نشان داده شود به این روش عمل نمایید

مات در قسمت پایین پنجره پیکر بندی مربوط به ماژول تنظی

تکمیل فایل را باز کنید 

بعد از اعمال تغییرات تنظیمات را ذخیره نمایید

اکنون فایل شما قابل دسرس می باشد

در کادر مقابل ردیابی تکمیل، گزینه ی

ت به هنگاهی که شرایط برقرار بودند فعالی“

را انتخاب ”عنوان کامل شده نشان داده شود

.نمایید و تیک ملزم به مشاهده را بزنید


