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پشتیبان گیری از آزمون درس مبدا•

بازیابی در درس مقصد•

فهرست مطالب
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پشتیبان گیری 

.پس از ورود به صفحه درس با کلیک بر روی آزمون مورد نظر وارد صفحه آزمون شوید
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.روی آزمون مورد نظر در صفحه اصلی کلیک کرده و وارد صفحه آزمون مشابه زیر شوید
. ماییدنکلیک "پشتیبان گیری"روی مدیریت آزموندر پنل مدیریت سمت چپ بخش آزمونصفحه در 

پشتیبان گیری
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بانک شاملو نیزشامل فعالیت و منابع تیک گزینه های صرفا داشته باشید که در این مرحله توجه 
.کلیک کنید” پرش به مرحله آخر“سپس روی گزینه و و بقیه غیر فعال شوندفعال نگهداشته شود سوال

پشتیبان گیری
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رویت انجام میشود و در این مرحله فقط کافی اسپشتیبان گیری از کلیک بر روی پرش به مرحله آخر بعد 

.و پنجره را ببندیدکلیک کنید "ادامه"گزینه 

پشتیبان گیری
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"دریافت"،  روبروی فایل ایجاد شد "ناحیه فایل های پشتیبان خصوصی کاربر"در صفحه بعدی قسمت  
این فایل را در فولدر .  روی رایانه دانلود می شودmbzکلیک شود، یک فایل فشرده سازی  شده با پسوند 

. مورد نظر در رایانه  ذخیره نمایید  تا در قسمت بعدی در درس مقصد بازیابی شود

گیریپشتیبان 
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پشتیبان گیری از درس مبدا•

بازیابی در درس مقصد•

فهرست مطالب
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ه قرار درس جدید ک) رنظدرس مورد برگردید، وارد ، اکنون مجدد به قسمت درس ها پشتیان گیریبعد از اتمام 

.نماییدرا انتخاب"بازیابی"شده و از قسمت مدیریت درس گزینه ( بگیرداست عملیات بازیابی در آن صورت 

پشتیبان گیری از محتوای درس مقصد

9/19



یبان گیری اگر خود شما مدرس درس پشت. شودمی زیر باز شکل ای به کلیک بر روی گزینه بازیابی،  پنجره با 
نه شده هستید، فایل پشتیبان در ناحیه فایل های خصوصی شما قابل مشاهده است و می توانید روی گزی

.دکنیگیری شده روی گزینه انتخاب فایل کلیک پشتیبان بازیابی آزمون برای .کلیک کنید"بازیابی"

بازیابی
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ر مستطیل اگر فایل پشتیبان گیری شده را از همکارانتان دریافت کرده اید می توانید با کشیدن و رها کردن آن د
.مربوطه آن را بارگزاری کنید

بازیابی
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کلیک کنید"بازیابی"گزینه  روی باشداکنون فایل انتخاب شده و آماده بازیابی می 

بازیابی
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کنیدکلیک "ادامه"را  میتوان مشاهده کرده، به پایین صفحه آمده و روی جزئیات این مرحله در 

بازیابی
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د و نماییانتخاب را کنترل و انجام شود این قسمت اسم درس مورد نظر خود را که قرار است بازیابی در ان در 
.  را کلیک کنیدادامه

بازیابی
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دهیدشما نشان داده میشود که به هیچ وجه تنظیمات پیش فرض را تغییر نجزئیات به این مرحله نیز در 
کلیک کنیدمرحله بعد در ادامه روی کلید 

بازیابی
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کلیک کنیدمرحله بعد کلید روی 

بازیابی
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کلیک زیابی انجام بااین مرحله نیز میتوانید تنظیمات را مشاهده نمایید و از قسمت پایین صفحه روی کلید در 
کنید

بازیابی
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.بازیابی با موفقیت صورت گرفتعملیات 
.کلیک کنید تا آزمون خود را مشاهده نماییدادامهروی 

بازیابی
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.اطمینان بیشتر میتوانید وارد تنظیمات درس و آزمون شده و تنظیمات را چک نماییدبرای 
و زمونرفته زمانبدی آویرایش محتوی ازمون و پیکربندی آزمونقسمت به بازیابی از عملیات حتما بعد 

س دانشجویان دراز حضور کاربران-درسمدیریت از پنل همچنین . سواالت و سایر موارد را کنترل نمایید
.اطمینان حاصل کنید

بازیابی
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