برای ایجاد منبع به ترتیب زیر عمل می کنیم:
 روی ایجاد منبع کلیک می کنیم

 اطالعات الزامی منبع اعم از عنوان منبع و تاریخ مشاهده را مشخص می کنیم.
 برای افزودن فایل منبع باید ابتدا آن را به مخزن اضافه کرده باشید .در صورت وجود فایل در مخزن
میتوانید از دکمه زیر استفاده کنید.

 اگر فایل از قبل در مخزن وجود داشت  ،آن را از پوشه مربوطه انتخاب کنید.
 اگر فایل در مخزن نبود  ،باید آن را به مخزن اضافه کنید.

 پس از انتخاب افزودن فایل به مخزن صفحه زیر را مشاهده خواهید کرد که در آن برای مرتب سازی
فایل ها میتوانید پوشه بسازید و فایل ها را در پوشه مورد نظر قرار دهید.
*همانطور که در باالی صفحه ذکر شده در صورت عدم افزودن فایل های مخزن ،به بخش منابع در
حداقل یک درس ،این فایلها بصورت خودکار پس از سی روز از بخش مخزن حذف خواهند شد.

*برای ایجاد پوشه جدید روی گزینه +پوشه جدید کلیک کنید و با نامگذاری پوشه را ایجاد کرده و
نسبت به آپلود فایل در آن اقدام کنید.
در غیر این پوشه پیش فرض را باز کرده و فایل را در آن آپلود نمایید.
 پس از انتخاب و یا ایجاد پوشه مورد نظر  ،آن پوشه را باز کرده و میتوانید فایل را آپلود و یا از درس
های دیگر انتخاب کرده و به مخزن بیافزایید.
_ برای انتخاب فایل از درسها به ترتیب زیر عمل کنید:

ابتدا ترم و سپس درس مورد نظر را انتخاب کنید سپس از بین فایل های منابع و تکالیف آن درس می
توانید فایل مورد نظر خود را انتخاب و با زدن دکمه افزودن فایل  ،فایل را به مخزن اضافه کنید.

_برای افزودن فایل به مخزن به ترتیب زیر عمل کنید:

بعد از انتخاب گزینه  all filesفایل مورد نظرتان را انتخاب و گزینه  openرا بزنید .سپس فایل آپلود
شده و در مخزن قرار میگیرد.
بعد از قرارگیری فایل در مخزن آن را انتخاب کرده و می توانید منبع را ایجاد کنید.

نکات تکمیلی:

*با انتخاب فایل ها هم میتوان به صورت دسته جمعی آنها را حذف کرد و یا به پوشه دیگر انتقال داد.

