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بر روی عبارت ورود به سامانه کلیک نمایید



ببدددمزف  مدشرصددتبد
  دوینپسزمدبهو دبد خدبکآد  بیزآم

ک یک مک بهف  مدسد ببدددمزببآدت
.دشخد هدپیآمکشمآ   یکآد  یزآم.زمآمید

و( نتآبیکد)کآد  یزآمزمدبنو دب آ
آزمنآم مودوببکمم  دویک یکوپاددب

.شدخد هیدخدبکآدمیزو دب

1

2

3



دبر روی عبارت میزکار کلیک نمایی



کلیک نماییدتکالیف و موضوعات گروه های درسیو سپس بر روی امورآموزشیابتدا بر روی عبارت 



.شدخواهددادهنمایشفرمایندمیتدریسجاریترمدرمربوطهاستادکهدروسیتمامعناوینشدهبازپنجرهدر

ماییدنکلیکنقطهسهعالمترویبرسپسنموده،انتخابرانظرمورددرسابتدادرسیتکالیفیامحتواافزودنجهت



.کلیک نمایید« جدید»بر روی عبارت ( تکلیف یا محتوای درسی)جهت افزودن یک عنوان جدید 

نماییدمشخص شده کلیک عنوان ایجاد شده بر روی تصویر ویرایش جهت 

نماییدجهت حدف عنوان ایجاد شده بر روی تصویر سطل زباله کلیک 



.د، محتوای مربوطه ایجاد خواهد شثبتپس از تکمیل موارد خواسته شده و کلیک نمودن بر روی  عبارت 

.عنوان محتوای مربوطه را در این قسمت وارد نمایید. 1

صورت نیاز مشخص نمایید محتوای  در این قسمت در . 2
ل  تا چه تاریخی برای دانشجویان قابتاریخ مربوطه از چه 

.باشدرویت 

انتخاب نکرده باشیدوضعیت فعال بودن را تا زمانی که . 3
.دانشجویان امکان مشاهده محتوا را نخواهند داشت



.دافزوده خواهد شموارد مشخص شده درتصویر جدید، پس از تکیمل موارد مورد نیاز و ثبت عنوان 

.آمیدک یکرزممحتد یربدنررجهور پ دبرزمدبنر نالمدهآیر د ئمرشدهربدرکال رورمآره رزد رفآملربمگ ر  ردویرببآدتر



  سنپزمآمیدک یکفآمل دصآقببآدتدویزظ مددببدنرمحتد یفآملزمدبن پ دبجهو
. ف مآمیدک یکopenببآدتدویوزمدبه زتخآبخدبنیاتم  د فآملشده آ پنج ه







.زمآمیدزابور مرحذفارذخی هرورمآرزمآمشرفآملر پ دبرشدهر قد ممررتد زیدرپسر  ر پ دبرزمدبنرفآملرهآار

.ماییدناز این قسمت می توانید تمام فایل های آپلود شده را به صورت فشرده دانلود 



فآملدصآق قامو  نپسشدهتک یفثبوقاموو دب  تد تک یفافآمل آدگذ دیجهو

.زمآمید قد متک یفمحتد یفآمل آدگذ دی مزصب






.ب دبوجدب زدزمدبهو حد زتخآبد م  د مبد کمب زشجدمآزرتمآم نآمرگ وهارب زشجدمآنقاموبد
قآبدخش  منبد. آشدمرمشآهدهقآ لب زشجدمآن دنآدرتکآدیفمآوهآپیآمتعد بقامو منبدهمچنین
. ف مآمید دنآلپیآمبمدمرصددت مب زشجدمآنکل   یمآوخصدصرصددت مب زشجدمک   ی دبخد هید

بکممرجهور دنآلرپیآمرگ وهرر  ردویر
.دک یکرزمآمی آکسرپیآمرهآیر دنآدرر

دبرجهور دنآلرپیآمرخصدصرر  تد رب زشجدیرمد
زظ رد ر زتخآبرزمدبهرنپسر  ردویرقامور

.مشخصرشدهربدرتصدم رک یکرزمآمید



شد مربند نرمثآلر   یر دنآلرپیآمرخصدصرر مرب زشجدمرر مرزآمر بظمرف ضراررو دبرصفحمر م رخد هیم
آلرجهور دن.رزمآمشرب بهرمررشدب(رخآزمرف ضر)بدر منرصفحمرپیآمرهآیر دنآلرشدهر ینر نتآبرورب زشجدر

.پیآمر   یرب زشجدر مرصددترذملربملرزمآمید

.در قسمت مشخص شده متن پیام را تایپ نمایید 




.ک یکرزمآمیدتکآدیفر دنآدررجهورمشآهدهرتکآدیفر دنآدررب زشجدمآنار  ردویرببآدتر

.میدجهوربدمآفورفآملرتک یفر  ر منر خشر قد مرزمآ



یر منرمنظددر   .ر نتفآبهرزمآمیدمنآ عرورپیدزدهآرجهورمع فررپیدزدرخآصر مرب زشجدمآنرمررتد زیدر  ر خشر
 ر  تد ربند نرپیدزدرمددبرزظ رد رو دبرزمدبهرنپسر بد ردینکرد ربدرقامورمشخصرشدهرو دبرک بهرور 

.رردویربکممرثبورک یکر ف مآمید








