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 در سامانه نحوه درج ویدئو از آپارات

 

به خاطر محدود بودن حجم فضای سامانه ی مدرسه و کند نشدن سرور مدرسه، ویدئوهای حجیم را مطابق آموزش 

 .زیر بارگزاری نمایید

در کانال آپارت مدرسه یا کانال آپاراتی که خود معلم به ابتدا برای درج محتوای ویدئویی از دروس بهتر است آنها را 

در این روش ویدئو . مایدآنها را وارد سامانه نسپس صورت شخصی در آپارات ایجاد کرده است بارگزاری نماید و 

 .مستقیما داخل سامانه مدرسه پخش شده و کاربر نیاز نیست به آپارات مراجعه کند

 :(رایگان)ساخت کانال در آپارات 

را کلیک   ویدئو بارگزاری دکمه ی از قسمت باال سمت چپ (aparat.com)از مراجعه به سایت آپارات پس 

 :کنید
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 :سپس روی ایجاد حساب کاربری جدید کلیک کرده و با شماره موبایل یا ایمیل ثبت نام میکنیم

 

 :پس از ورود روی بارگذاری ویدیو کلیک میکنیم
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 :ویدئوهای خود را به مرور بارگزاری نماییدسپس میتوانید 

 

در تصویر باال مشاهده میکنید میتوانید ویدئوها را دسته بندی کرد و هشتگ گذاری نیز نمایید تا در ه همانطور ک

 .نها را پیدا کنیدید آاینده راحت تر بتوان

کلیک کرده و سپس گزینه دریافت  پس از تایید و انتشار ویدئو، وارد صفحه ی نمایش ویدئو شده و روی سه نقطه

 :کد امبد را انتخاب مینماید
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 :سپس کد را کپی میکنیم

 

 :و به سامانه مراجعه کرده و در صفحه ی ویرایش درس، اضافه کردن فعالیت یا منبع را میزنیم
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 :سپس در قسمت محتوا، داخل ویرایشگر، آیکن زیر را میزنیم

 

 :میکنیم pasteسپس در صفحه باز شده کلیک راست کرده و کد ویدئو که کپی کرده بودیم را 
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 :سپس بروز رسانی را میزنیم

 

 :ظاهرا چیزی نیامدهقسمت توصیفات درس داخل ویرایشگر 
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بعد روی . یدنمای چون پیش نمایش ویدئو بعد از ذخیره نهایی قابل مشاهده خواهد بود بنابراین تغییرات را ذخیره 

 :محتوای درس کلیک کنید، میبینید که ویدئو داخل سامانه پخش میشود

 

 

سایر ویدئوهایی که داخل آپارات میبینید را نیز میتوانید به همین روش بدون نگرانی از محدودیت حجم، داخل 

 .دانش آموزان خواهند بودسامانه درج کنید و در واقع فضای سامانه را اشغال نمیکنند و براحتی قابل مشاده توسط 


