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 محتوای آموزشیایجاد 
 را مالحظه می فرمایید.  جاریترم لیست درس های   ورود به سامانهاز  پس

 

 در این صورت صفحه زیر را مشاهده می نمایید. مورد نظر را انتخاب کرده و بر روی دکمه سبز رنگ مشاهده کلیک نمایید.درس 

 .شوند تقسیم می "بیشترمطالع محتوا و منابع "و  "و منابع اصلی محتوا ها"محتوا ها به دو قسمت 
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را مشاهده  مختص به آن که با کلیک بر روی هر کدام صفحه ،ع وجود دارددکمه سبز رنگ با نام ایجاد منب محتواهر دو نوع  در انتهای باکس  

  می نمایید.

 

 عنوان جلسه مورد نظر را وارد می نمایید. عنوان:

 در صورتیکه جلسه و محتوای جاری احتیاج به توضیحات باشد در این قسمت مرقوم نمایید. توضیحات:

 (آغاز دوره)وارد نمایید ندکتواند منبع را مشاهده  دانشجو میتاریخی را که مشاهده: تاریخ 

 (دوره پایان)وارد نمایید کندتواند منبع را مشاهده  میدیگر ندانشجو تاریخی را که   :پایان دسترسیتاریخ 

 .(الزامی نیسترا میتوانید در این قسمت وارد نمایید) مهم و کلمات کلیدی لغات: کلیدیلمات ک

 .الزامی نیست)در صورتیکه بخواهید دانشجو را به منبعی در اینترنت ارجاع دهید کافیست لینک منبع را قرار دهیدلینک:
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 ی این امر در نظر گرفته شده است:روش زیر برادو  .بارگذاری گردد ید در این قسمتبا ورد نظر برای مطالعه دانشجویان فایل های مها:فایل 

 و انتخاب فایل مد نظر  انتخاب فایلدکمه ی فشردن  .1

2. Drag and Drop ( در باکس شیدن محتواکبا) 

لیست دانشجویانی که منابع را دانلود و  ،مدنظر داشته باشند محترم در صورتیکه اساتید*** نکته بسیار مهم: 

گزینه ، خرین گزینه از تصویر فوق می باشدن مطالعه که آقسمت تنظیمات پایادر باید  ؛مطالعه کرده اند را مشاهده نمایند

اعمال گردد می بایست تغییر برای هر محتوا بصورت جداگانه این  تغییر دهند. "تیک تایید دانشجو"به  را "هیچکدام"

 و بصورت پیش فرض بر روی هیچکدام قرار دارد.

 

 یت دکمه سبز رنگ ذخیره را کلیک نمایید.هادر نو 

نظیمات تفیلد  "بیشتر مطالعه محتوا ها و منابع "و تنها در مورد آن مشترک می باشندهر دو نوع منبع و محتوا فیلدهای  تمامی

می بایست نکته را مد  و  قابلیت تنظیمات پایان مطالعه وجود ندارد "بیشترمطالعه  محتوا ها و منابع" خصوصدر ندارد. دپایان مطالعه وجو

اصوال محتوا های اختیاری در این قسمت و . دانشجویان نداردمطالعه تایید مکانیزمی برای  نظر داشت که منابع تعریف شده در این قسمت

 قرار می گیرند.

 انتها در صورتیکه فایل ها به درستی بارگذاری شده باشند تصویر محتوا بصورت زیر نمایان می گردد.در 

 

 باشند: تصویر فوق نکات زیر قابل بیان میدر 
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 ارائه: تاریخ بارگذاری محتوا را نمایش می دهد. تاریخ 

 تمامی دانشجویان به تفکیک تایید مطالعه و عدم تایید مطالعه قابل رویت می باشد. با کلیک بر روی این گزینه لیست گزارش:

 قابلیت دیدن محتوا را ندارد.دانشجو فعال کردن: در صورت کلیک بر روی این گزینه محتوا غیر فعال می گردد و غیر 

قبلی را ویرایش  ثبت شده ی توانید اطالعات شوید و می لیک بر روی این گزینه به صفحه ایجاد منبع ارجاع داده میبا ک ویرایش:

 نمایید.

 گردد. ذف میوا بصورت کامل حمحت حذف:

 

 111Mکزیمم فایل قابل آپلود حداکثر اطالع رسانی تیم پشتیبانی سامانه نوید مااس بر اس *** نکته بسیار مهم:

 می باشد.

 گردد. تهیه می مجزاییموزشی تایید فایل آمحتوا های بیشتر از حجم مورد  بندیقطعه ***در خصوص 

 

 با تشکر

 

 


