
 

 

و   Google Driveآپلود فایل ها در آموزش 

 LMSگذاری آن در سامانه اشتراک

 

 Googleشود که فایل های آموزشی در  ها پیشنهاد می دانشگاه برای بارگذاری فایل   LMSبا توجه به محدودیت فضای سرور  

Drive    آپلود شود و لینک آنها در اختیار دانشجویان از طریق سامانهLMS    قرار بگیرد. درGoogle Drive   ۱۵  تیگابا یگ  

  برای استفاده از این فضا   .شود ی شما قرار داده م ار ی و گوگل فوتوز در اخت لیمی ج  و، ی در گوگل درا ی سازرهی ذخ ی حافظه برا

   . دی کن دای پ ی دسترس  وی گوگل درا  دی اندرو شنیک یاپل ایو   drive.google.com تیساوب به 

 Google Driveآپلود فایل ها در  .1

 : سایت بر روی گوگل درایو، دو راه وجود دارد ها از وب برای آپلود پرونده

 

کشیده و  های انتخابی را به درون صفحه درایو ها یا پوشه اولین راه استفاده از روش »کشیدن و رها کردن« است: ابتدا پرونده

 یا «File Upload»سایت، در قسمت باال و چپ وب  «New» سپس آن را رها کنید. در روش دوم با استفاده از گزینه

«Folder Upload»  های مورد نظر، روی  ها و پوشه را انتخاب نموده )مطابق شکل باال( و در نهایت پس از تعیین پرونده

 .کلیک کنید  «Upload» یا «Open» هاییکی از گزینه 

توانیم از همان روش کشیدن و رها کردن استفاده کنیم. این کار درواقع مشابه  برای آپلود اسناد از رایانه به گوگل درایو نیز می 

ها از تلفن همراه نیز بسیار ساده است. ابتدا برنامه درایو را باز  آپلود پرونده  .ای به پوشه دیگر استها از پوشه انتقال پرونده 

 .نموده و روی عالمت »+« در قسمت پایین و راست صفحه بزنید. سپس پرونده مورد نظر را برای آپلود انتخاب کنید 



 

 

 

 ها با استفاده از گوگل درایو گذاری پرونده به اشتراک .2

ظر، گزینه  های گوگل درایو، به اشتراک گذاشتن اطالعات است. پس از تعیین پرونده یا پوشه مورد نیکی از بهترین قابلیت 

«Get Shareable Link»  سی  ید که سطح دسترحتما دقت کن کپی کنید. را انتخاب نموده و سپس لینک دریافتی را

 قرار گرفته باشد.  Anyone with the linkنباشد و روی  Restrictedروی  

 



 

 

 LMSشتراک گذاری در ا .3

قرار دهید و آنرا در قسمت پیوست جدید آپلود کنید. در صورتی که گزینه    Wordلینک قسمت قبل را در یک فایل  
پیوست جدید برایتان غیر فعال است می توانید فایل را قسمت تمرین ها قرار دهید. در صورتی که حتی امکان  

  )که حاوی Wordدر قسمت تمرین ها نیز برایتان مقدور نبود می توانید متن فایل  Wordضمیمه کردن فایل 
 لینک فایلتان است( را در صورت سوال تمرین قرار دهید. 


