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 بارگذاری محتوا در دوره آموسشِی تعزیف شذه در سامانه آموسشی مجاسی

 :پؾ اػ ّعّص تَ پٌل کاعتغی اتتضا گؼیٌَ آهْػكی هجاػی عا اًتشاب هی کٌین

 

صع ایي قـوت كوا هی تْاًیض عّیضاصُای جضیضی کَ صع ؿاهاًَ آهْػف هجاػی عر صاصٍ . صع هفذَ تاػكضٍ، اّلیي قـوت عّیضاصُا هی تاكض

تَ هْعت هثال اگغ صاًق آهْػاًی جضیض صع صّعٍ ُای ثثت ًام کغصٍ تاكٌض، یا پغّژٍ ای اػ ؿْی صاًق آهْػ اًجام كضٍ . اؿت عا هطلغ كْیض

ّ اعؿال كضٍ اؿت ّ یا صاًق آهْػی صع آػهْى كغکت کغصٍ یا صع صّعٍ آهْػكی ؿْالی اػ ؿْی صاًق آهْػ هطغح كضٍ تاكض صع قـوت 

 .عّیضاصُا هلاُضٍ فغهاییض

 

 :تَ هٌظْع تاعگظاعی هذتْا، تة صّعٍ ُای آهْػكی عا اًتشاب هی کٌین

ؿپؾ اؿن سْص عا اًتشاب . صع هفذَ ًوایق صاصٍ كضٍ صع هٌْی کلْیی اتتضای ًام ساًْاصگی سْص عا تایپ کٌیض تا اؿن كوا ًوایاى كْص

 .تضیي طغیق هیتْاًیض صّعٍ ُای آهْػكی کَ كوا هضعؽ آى ُـتیض هالدظَ فغهاییض. کٌیض
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 .هفذَ ػیغ ًوایق هی یاتض. توْیغ صّعٍ آهْػكی هغتْطَ عا اًتشاب فغهاییض

 

 . یکی ؿغی اطالػات کلی صع هْعص ایي صّعٍ آهْػكی ًوایق هی یاتضمشخصاتصع تة 

 .، هذتْای تؼییي كضٍ صع ایي صّعٍ هثال فایل هتٌی کل کتاب ّجْص صاعص کَ هی تْاى آى عا صعیافت یا هلاُضٍ کغصپیش نمایشصع تة 

صع ّاقغ هٌظْع صع ُغ فول هذتْای ُغ جلـَ اػ تضعیؾ قغاع .  هی تْاى فول ُای ایجاص كضٍ عا صیض یا فول ایجاص کغصفصل هاصع تة 

 .کَ هی تْاًض داّی هذتْا، پغّژٍ، تاًک ؿْال، آػهْى ّ پغؿق ّ پاؿز تاكض. هی گیغص

 كوا هی تْاًیض پغّژٍ ًِایی، پؾ اػ ؿپغی کغصى توام فول ُا عا قغاع صُیض ّ صع قـوت آػهْى، آػهْى ًِایی ّ هیاى پزوژه هاصع تة 

 .ًْتت ایي صعؽ عا قغاع صُیض

 . عا اًتشاب هی کٌینایجاد فصلؿپؾ صکوَ .  عا اًتشاب هی کٌینفصلتَ هٌظْع تاعگظاعی هذتْا، تة 
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 عا هی تْاى تا pdf، پؾ اػ تایپ ًام فول صع کاصع هغتْطَ، هی تْاى هذتْای آهْػكی ایي جلـَ اػن اػ فیلن، هْت ّ یا محتواصع تة 

صع هْعتی کَ چٌضیي فایل تغای تاعگظاعی صع ایي جلـَ صاعیض تغ عّی هتي اعؿال .  صع هذیط اصیتْع آپلْص کغصbrowseاؿتفاصٍ اػ صکوَ 

ؿپؾ تغ عّی صکوَ اعؿال کلیک کٌیض تا فول هغتْطَ . فایل تیلتغ کلیک کٌیض تا تتْاًیض فایل ُای تیلتغی صع هذتْا تاعگظاعی ًواییض

 .ایجاص كْص

فول ُا صع ّاقغ جلـات تضعیؾ كوا هی تاكٌض ّ هذتْایی کَ تغای یک جلـَ تضعیؾ هی سْاُیض تغای صاًق آهْػ اعائَ صُیض صع : ًکتَ

 .فول قغاع هی گیغًض

 .تؼض اػ ایجاص فول صع ؿتْى ػٌْاى فول، تغ عّی ػٌْاى اى کلیک کٌیض

 

 

: صع هفذَ تاػ كضٍ تَ تغتیة اػ ؿوت عاؿت یَ چپ

 .تغای ًوایق هذتْای فول هی تاكض کَ صع پٌل کاعتغی صاًق آهْػ تَ ایي هْعت ًوایق صاعص: پیش نمایش

 .تَ هٌظْع ّیغایق هذتْا هی تْاى اػ ایي گؼیٌَ اؿتفاصٍ کغص: ویزایش

 .تغای تؼغیف پغّژٍ یا تکلیف تغای ایي فول اؿتفاصٍ هی كْص: پزوژه ها
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 .ؿْاالتی کَ تغای ایي فول طغادی كضٍ اًض صع ایي قـوت قغاع هی گیغًض: بانک سوال

صقت کٌیض ػهاًی کَ آػهْى تؼغیف هی کٌیض . هی تْاى اػ ایي فول یا جلـَ، آػهْى تـتی، تلغیذی یا جای سالی طغادی کغص: آسمون

آػهْى ُای تـتی تَ ّؿیلَ ؿیـتن توذیخ هی كًْض ّلی آػهْى ُای تلغیذی ّ جای سالی تایـتی تْؿط هؼلن توذیخ كضٍ ّ ًوغٍ ثثت 

 .كْص

 . عا اًتشاب فغهاییض تا صع اصاهَ یک پغّژٍ تغای ایي فول تؼغیف كْصپزوژه هاتة 

 

 عّف اهکاى پظیغ اؿت، عّف اّل هتٌی 3صعیافت پغّژٍ ُا  اػ صاًق آهْػ تَ .  عا اًتشاب ًواییضافشودن پزوژهصع هفذَ تاػ كضٍ صکوَ 

اؿت تضیي هؼٌا کَ صاًق آهْػ پاؿز ؿْال پغّژٍ یا تکلیف پغّژٍ عا تَ هْعت هتي تایپ کغصٍ ّ اعؿال هی کٌض، عّف صّم تَ هْعت اعؿال 

فایل هْتی یا توْیغی یا فیلن هی تاكض کَ صع هذیط اصیتْع اػ صاًق آهْػ سْاؿتَ هی كْص فیلن یا توْیغ یا هْت داّی جْاب پغّژٍ عا صع 

. عّف ؿْم تَ هْعت ؿٌتی اؿت ّ صاًق آهْػ تَ هْعت صؿتی ّ تا هغاجؼَ تَ اؿتاص پغّژٍ عا تذْیل هی صُض. قالة فایل اعؿال ًوایض

 .گؼیٌَ ُا صیگغ صع ػیغ تشق اصیتْع کاهال گْیا ّ تَ تلشین اؿتاص تٌظین هی كًْض

 

 .صع پایاى تغای ثثت پغّژٍ، صکوَ اعؿال عا اًتشاب فغهاییض
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پغّژٍ ُا تؼغیف كضٍ تغای ایي فول ًوایاى هی . تغای هلاُضٍ پغّژٍ ُای اعؿالی اػ ؿْی صاًق آهْػاى، تة پغّژٍ ُا عا اًتشاب فغهاییض

 .ػٌْاى پغّژٍ هْعصًظغ عا اًتشاب فغهاییض. كْص

 

تغعّی هلاُضٍ . صع هفذَ تاػ كضٍ،  لیـت صاًق آهْػاًی کَ پغّژٍ  عا اًجام صاصٍ اًض تَ ُوغاٍ تاعیز اًجام پغّژٍ ًوایق صاصٍ هی كْص

 .کلیک کٌیض تا پاؿز صاًق آهْػ عا هلاُضٍ ّ تغعؿی ًواییض

 

دتی هی تْاًیض تْضیذاتی صعتاعٍ . پؾ اػ تغعؿی پغّژٍ، صکوَ ثثت ًوغٍ عا اًتشاب فغهاییض ّ ًوغٍ صاًق آهْػ عا تغای ایي پغّژٍ ثثت کٌیض

صع پایاى تغ عّی صکوَ اعؿال . پغّژٍ ّ ثثت ًوغٍ تغای صاًق آهْػ صع هذیط اصیتْع تایپ کغصٍ ّ دتی فایل تغای صاًق آهْػ اعؿال فغهاییض

 .کلیک کٌیض
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صع ایي تشق هی تْاى ؿْاالت هغتْط . ؿپؾ تَ هٌظْع طغادی آػهْى آًالیي تغای ایي فول هی تْاًیض تة تاًک ؿْال عا اًتشاب فغهاییض

گؼیٌَ هغتْط تَ ًْع ؿْال عا تَ صلشْاٍ هی تْاًیض تـتی، تلغیذی ّ یا جای سالی . تَ ایي فول یا جلـَ عا تَ تاًک ؿْال اضافَ ًواییض

ؿْاالت هغتْطَ عا تَ ُوغاٍ پاؿز صع فایل ثثت ًواییض ّ . ؿپؾ فایل سام اکـل عا تَ هٌظْع ثثت ؿْاالت صعیافت ًواییض. اًتشاب ًواییض

ؿْاالت ثثت كضٍ صع ایي .  فایلی کَ داّی ؿْاالت اؿت عا صع تاًک ؿْال ثثت کٌیضbrowseؿپؾ تا اؿتفاصٍ اػ صکوَ . طسیغٍ کٌیض

 .قـوت ثثت سْاٌُض كض

 

 .ؿپؾ تة آػهْى عا فؼال ًواییض

 

پؾ دتوا قثل اػ تؼغیف آػهْى ؿْاالت آى عا . هی تاكض" ایجاص آػهْى اػ تاًک ؿْاالت"آؿاى تغیي گؼیٌَ تغای ایجاص آػهْى، اًتشاب صکوَ 

صع هفذَ تاػ كضٍ صع تة تٌظیوات آػهْى، صع . عا اًتشاب هی کٌین" ایجاص آػهْى اػ تاًک ؿْاالت"صکوَ . تَ تاًک ؿْاالت اضافَ فغهاییض

.  هْعص3تـتی، جای سالی، تلغیذی ّ تغکیثی اػ ایي .  عّف ًْع ؿْاالت عا اًتشاب ًواییض4قـوت ًْع ؿْاالت آػهْى كوا هی تْاًیض تَ 

اگغ گؼیٌَ تغکیثی عا صع . ػٌْاى آػهْى عا ّاعص کٌیض، ؿپؾ صع گؼیٌَ ُای تؼضی هی تْاًیض ًذٍْ چیٌق ؿْاالت ّ گؼیٌَ ُا عا تٌظین فغهاییض

ًْع ؿْاالت آػهْى اًتشاب کغصٍ ایض صع هغدلَ تؼض هی تْاًیض تٌظین کٌیض چَ تؼضاص ؿْال تـتی، چَ تؼضاص تلغیذی ّ چَ تؼضاص ؿْال جای 

ّضؼیت . ًوغٍ ُغ ؿْال تـتی عا تؼییي کٌیض ّ ًوغٍ کل آػهْى ّ ًوغٍ قثْلی عا تا صع کاصعُای هغتْطَ ّاعص ًواییض. سالی صع آػهْى تاكض

 .فؼال تاكض یا صع هذضّصٍ ػهاًی سام تاكض عا ًیؼ تؼییي کٌیض ّ گؼیٌَ ُای تؼضی عا تَ تلشین اؿتاص تٌظین فغهاییض
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 :ؿپؾ تة ؿْاالت آػهْى عا اًتشاب فغهاییض
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چْى ًْع آػهْى تغکیثی تٌظین كضٍ اؿت . عا اًتشاب ًواییض" 1آهْػف ّضْ"صع قـوت ؿْاالت آػهْى اػ هٌْی کلْیی تاًک ؿْاالت فول 

صع قـوت ًْع ؿْاالت تَ هٌظْع ًوایق ؿْاالت هغتْطَ، تـتی یا تلغیذی یا جای سالی عا اًتشا ًواییض ّ صع تشلی کَ ؿْاالت ًوایق 

صع پایاى پؾ اػ . صاصٍ كضٍ اؿت تا فؼال کغصى تیک ؿْال ّ اًتشاب صکوَ افؼّصى اًتشاب كضٍ ُا، ایي ؿْاالت عا تغای آػهْى اًتشاب کٌیض

 .افؼّصى ؿْاالت، صکوَ اعؿال عا اًتشاب فغهاییض

پؾ اػ ایجاص آػهْى تا اؿتفاصٍ اػ آیکي ُا ؿوت عاؿت، اػ ؿوت چپ تَ عاؿت تَ تغتیة هی تْاى آػهْى عا ّیغایق کغص، هلاُضٍ ّضؼیت 

 .فؼال تْصى یا غیغفؼال تْصى آػهْى، عّیت تغگَ ؿْال، صعیافت گؼاعف اػ آػهْى ّ اؿاهی كغکت کٌٌضگاى عا هلاُضٍ کغص

 

 

 .تَ هٌظْع فؼال یا غیغ فؼال کغصى یا سظف آػهْى اتتضا صکوَ عا عّكي کٌیض ؿپؾ صکوَ هغتْطَ عا اًتشاب فغهاییض

 

 .صع هْعت تغّػ هلکل صع ُغ یک اػ ایي تشق ُا تا عاُثغ آهْػكگاٍ سْص اعتثاط تغقغاع ًواییض

 

 هْفق تاكیض

 تطذائی


