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 مقدمه: 

را به دنبال داشت    یادیز  ی امر چالش ها  ن ی. اگرچه ادیگرد  یحضور  ری، دانشگاه به ناچار و به ناگاه وارد آموزش غ982  مسال ین  لیدر اوا

و    ذکر شده توسط همکاران ارجمند  اتیراهنما  براساس تجرب  نیبدست آمد. ا  کیآموزش الکترون  نهیدر زم  زین  یاارزنده  اتیتجرب  یول

  ی آموزش  یکالسها  یحضور  ریغ  یبرگزار  ی دانشگاه برا  ی مصوبات شورا  یدر راستا  ،یگرام  انیشجوشده از دان   افتینظرات در  نیهمچن

استادان محترم با    رودی شده است. انتظار م  ه یدانشگاه ته   یکیآموزش الکترون  یهااز سامانه   شتریب  یریگو با هدف بهره   4001  مسالیدر ن

. در ابتدا  ندیاقدام نما یحضور  ریبهبود آموزش غ یدر راستا ،یاحرفه یهایی کسب توانا نیهمچن  وبا ارزش خود   اتیاز تجرب یمندبهره 

   شود:  یاز موارد مهم اشاره م ی به تعداد

الکترونیکی دانشگاه   • این    elearning.basu.ac.irآدرس سایت آموزش  به  تمام اطالعیه ها، اخبار، آموزش های مربوط  می باشد. 

   بارگذاری خواهد شد.حوزه در این سامانه  

 های آدوب کانکت و درس افزار می باشد. سامانه  تنها استفاده از  مالک تشکیل کالس •

معرفی  آدرس دسترسی مستقیم دیگر،    معرفی آدرس ایمیل و یا   توصیه می گردد   به منظور ایجاد تعامل و ارتباط با دانشجویان کالس، •

درس، معرفی مدرس، بیان سرفصل کلی )مطابق فرمت تهیه شده در سامانه درس افزار( و بیان قوانین و مقررات کالس به همراه تصویری  

 گردد.  ارائهاز مدرس در جلسه اول درس  

هر جلسه کالسی می تواند به صورت آفالین )درس افزار( یا آنالین )آدوب کانکت( انتخاب شود. حداقل زمان صوت یا ویدئو برای   •

 دقیقه الی یکساعت است.   45دقیقه و برای جلسات آنالین )آدوب کانکت(  30جلسات آفالین )سامانه درس افزار( 

دانشگاه، حداقل   • ارایه گردد.بایست  درصد محتوای درسی می  60اکثر  و حد  40براساس مصوبات شورای  آنالین  بنابراین    به صورت 

 های خود را برنامه ریزی نماید. نحوه تشکیل کالس  ی نیمسالس در ابتدارضروری است مد

اه بسیار بیشتر  فراهم شده توسط حوزه فناوری اطالعات دانشگاه، سرعت آپلود و دانلود در محیط دانشگزیرساخت  با توجه به موارد فنی و   •

  VPNنیازی به استفاده از  برای استفاده از سامانه های آموزش مجازی دانشگاه،    در دانشگاه   همچنین  از محیط خارج از دانشگاه است. 

 باشد. نمی

برنامه ریزی نمایند. براساس    نیم سالضروری است همکاران ارجمند همزمان با تدریس، ارزیابی یادگیری را نیز به صورت مستمر در طول   •

 برای آزمون بسیار مناسب بوده و مشکالت اجرایی بسیار کمی را نیز داشته است.  دیدبرآوردهای انجام شده سامانه فرا

ست  به تهیه لوازم ضروری کالس مجازی )حداقل یک هد  اینترنت خود اطمینان کافی داشته باشید و نسبت نسبت به اتصال پایدار و مناسب   •

 اقدام فرمایید. (مناسب

 تهیه شده است: زیربه شرح  پنج های شماره یک تا در قالب پیوست شیوه نامه   پنجبدین منظور  

 .سامانه درس افزار استدر این شیوه نامه بیشتر مرتبط با تولید محتوای آفالین و : 1شیوه نامه  -1

 کالس آنالین در سامانه آدوب کانکت است.  یاین شیوه نامه مربوط به برگزار :2شیوه نامه  -2

 این شیوه نامه به الزامات و استانداردهای ایجاد تکلیف و بحث کالسی می پردازد. : 3شیوه نامه  -3

 می پردازد.  ویدئویی  و  این شیوه نامه به الزامات و استانداردهای محتواهای متنی، صوتی، تصویری: 4یوه نامه ش -4

 این شیوه نامه مربوط به الزامات و استانداردهای تولید محتوا در برنامه پاورپوینت است.  :5شیوه نامه   -5

 با آرزوی شادکامی و موفقیت 
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 سامانه درس افزار در بارگزاری برای : تولید محتوای آفالین 1پیوست شماره 

انواع عناصر محتوایی، تولید محتوا در  این شیوه نامه در پنج بخش تدوین شده است. این بخش  سامانه درس افزار، انواع  ها عبارتند از: 

 که به ترتیب ارائه خواهند شد.  مهم های تولید محتوا، رویکردهای آموزشی و در نهایت چندین نکته مدل

 بخش اول: انواع عناصر محتوایی

توان در  که می های ظاهری محتوا یا نمود محتوا در ظاهر است. موارد ذکر شده زیر مواردی است  منظور از عناصر محتوایی انواع شکل

 تواند ایجاد شود.  های مختلف و متنوع دیگری نیز می محتوا به شکل عالوه براین،  .استفاده نمود هاسامانه درس افزار از آن 

تری دارد و خروجی  رابط کاربری ساده   ZD soft screen recorder* در نرم افزارهای ذکر شده برای فیلم برداری از صفحه کامپیوتر  

 حجم کمتری برخوردار است.  آن نیز از

مگابایت باشند، تا آپلود آن از سوی مدرس و دانلود آن از طرف    50های ویدئویی و صوتی تولید شده کمتر از  فایلضروری است  **  

م  توان آنرا به دو یا سه قسمت تقسیهای تولید شده بیشتر از این حجم باشد می تر صورت پذیرد. در صورتی که فایلراحت   دانشجو

  Format factoryمانندویدئو    و کاهش دهنده حجم  Jet audio  مانندنمود. همچنین با استفاده از نرم افزارهای کاهنده حجم صوت  

 استفاده نمود.  

محتوای درسی

صوتی

از طریق موبایل

از طریق کامپیوتر

از طریق رکوردرها

ویدئویی

فیلمبرداری از خود فرد سخنران

موبایل

دوربین فیلمبرداری

...و 

رفیلمبرداری از صفحه کامپیوت
(روش ساده و بسیار موثر)

ZD screen recorder

camtasia

snagitو...

متنی

Word

Pdf

صغحه محتوایی درس افزار

پاورپوینت
با فایل صوتی مجزا

بدون صدا

سایر موارد
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های علمی و مورد  فایل  تواندمیهای تهیه شده خود،  عالوه بر فایلدر تهیه محتوا، ضروری است اصل کپی رایت رعایت گردد. مدرس  

درسی محتوای  عنوان  به  نیز  را  دارند  مطابقت  سرفصل  با  که  نماید  کمکی تایید  میمعرفی  منظور  این  برای  منابعی  .  از  مانند  توان 

Slideshare.net،   استفاده نمود های معتبر علمییا سایتو فرادرس  . 

 محتوا در سامانه درس افزار  دیبخش دوم: تول 

توان با یکدیگر ترکیب نمود و برای هر جلسه درسی  سامانه درس افزار امکان تعریف کردن موارد زیر وجود دارد: این موارد را میدر  

در بخش بعدی  در ابتدای نیمسال سرفصل کلی درس در سامانه درس افزار بارگذاری شود.    همچنین ضروری استها استفاده نمود.  از آن

 توا با استفاده از سامانه درس افزار توضیح داده خواهد شد.  های تولید محانواع مدل 

 های مختلفی را در سامانه آپلود نمود. توان فایلبا استفاده از این ابزار می  اری فایل:بارگذ (1

 ایجاد کرد. را به طور مستقیم توان یک صفحه محتوایی متنی با استفاده از این ابزار میایجاد صفحه محتوایی:  (2

 . توان یک بحث کالسی در رابطه با موضوع درسی ایجاد نمودبا استفاده از این ابزار می بحث کالسی: (3

توان یک فعالیت، تمرین یا تکلیف تعریف کرد و برای آن بازه زمانی خاصی در با استفاده از این ابزار می   فعالیت کالسی: (4

 را نیز تعیین نمود. نظر گرفت. همچنین شیوه انجام و شیوه تحویل آن )کاغذی یا دیجیتالی( 

 . تعریف کرد در زمان خاص و مدت مشخصتوان یک کوئیز با استفاده از این ابزار می کوئیز: (5

توان دانشجویان را در یک درس گروه بندی کرده و تکالیف یا بحث ها را بر اساس  با استفاده از این ابزار می  گروه بندی: (6

 های ایجاد شده اجرا نمود.  گروه 

تواند از ترکیب موارد فوق برای هر جلسه/هفته کالسی هفته کالسی تعریف شده است. مدرس می  16در سامانه درس افزار، تعداد  

استفاده نماید. برای اطالع دانشجویان و همچنین آموزش دانشکده از نوع محتوای تهیه شده برای هر جلسه /هفته کالسی، برای هر  

، جدول را  دکمه ویرایششده است. ضروری است مدرس محترم در پایان هر هفته با استفاده از  قرار داده در سامانه جدولی فته نیز ه

جلسه/هفته کالسی بوده و مدرس به اشکال محتوایی یا برگزاری کالس به صورت آنالین  ای  در واقع جدول خالصه   تکمیل نمایند. 

 صورت آفالین در سامانه درس افزار اشاره می نماید.در سامانه آدوب کانکت یا به  

 . به حالت ویرایش در آورده و سپس آن را تکمیل کنیدجدول را بتدا از طریق دکمه ویرایش ا موارد،برای نوشتن  .در این جدول موارد زیر ارائه شده است

 : هفته  شماره جلسه/ نام درس: 

 ( / تعداد صفحات / تعداد اسالیدها مدت / لینکتوضیح ) نوع محتوا / فعالیت ها 

   (Adobe connect) کالس آنالین

 کالس آفالین )سامانه درس افزار( 

  فایل پاورپوینت 

  فایل ویدیویی )ترکیب ویدئو و صدا(

  فایل صوتی 

  ( pdfیا  wordی )فایل متن

  شبیه سازی 

  ایجاد بحث کالسی 

  ایجاد تکلیف 

  ایجاد کوییز
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 محتوا  دی تول یهاسوم: انواع مدل بخش 

انجام    )آفالین(   و غیر همزمان)آنالین( تواند به دو صورت همزمان  های آموزشی به صورت الکترونیکی به طور کلی میبرگزاری کالس 

در ادامه هر کدام از این  باشد.ترکیبی از آنالین و آفالین می  991ورای دانشگاه، آموزش غیر حضوری نیمسال  شبراساس مصوبات شود.  

 موارد توضیح داده خواهد شد.  

دراین روش همانگونه که از اسم آن پیداست مدرس و یادگیرندگان در یک زمان واحد با استفاده از   : )آنالین( الف( روش همزمان

. از ابزارهای همزمان  نمایدمیو ضبط نمودن کالس خود  شوند و مدرس اقدام به ارائه محتوا  کالس حاضر می  دریک ابزار الکترونیکی  

با توجه به تجربه و شرایط،  و اسکایپ اشاره کرد.  آدوب کانکت، اسکای روم، بیگ بلو باتن    توان بههای مجازی میبرای برگزاری کالس 

  ، این روش برگزاری کالس به صورت همزمان  علی رغم برخی مزایایسامانه آدوب کانکت در دانشگاه بدین منظور فراهم شده است.  

اینترنت، عدم انعطاف پذیری زمانی و نیاز به تجهیزات سخت    هایی همچون قطع و وصل شدندر عمل مدرس و یادگیرندگان را با چالش 

 افزاری بیشتر برای دانشجویان مواجه می کند.  

ین روش بین ارائه محتوا از سوی مدرس و دریافت آن از طرف یادگیرندگان الزاماً همزمانی در ا  :)آفالین(  ب( روش غیر همزمان 

محتوا را در سامانه بارگزاری کرده و یادگیرندگان در زمانی دیگر آن را دریافت نمایند. سامانه  تواند  وجود ندارد. به عبارتی مدرس می

 .  درس افزار دانشگاه مصداقی از روش غیر همزمان است

س افزار باشد، آمده است. این  تواند راهنمای تولید محتوا برای هر جلسه و بارگزاری آن در سامانه دردر ادامه چندین مدل که می

است.مدل تهیه شده  شد،  داده  توضیح  قبلی  صفحات  در  که  محتوایی  عناصر  اساس  بر  به   ها  ها  محتوای    آنها  ترتیب  مدل  تولید  برای 

بایست  هرکدام از مدل ها در واقع یک بسته هستند که تمام موارد آن می  الزم به ذکر است   آورده شده اند.  الکترونیکی در سامانه درس افزار

 دقیقه است.   30نین حداقل زمان صوت یا ویدئو در سامانه درس افزار همچ رعایت گردد.

 : 1مدل 

 تولید پاورپوینت به صورت جداگانه و آپلود در سامانه درس افزار  •

 ضبط صدای مدرس به صورت جداگانه و آپلود در سامانه درس افزار •

 در قسمت ماژول ها قابل ایجاد کردن است.  assignmentفعالیت کالسی برای دانشجویان که از طریق ابزار   •

 بحث کالسی برای دانشجویان که از طریق ابزار بحث در قسمت ماژول ها قابل ایجاد کردن است.   •

 :2مدل  

مدرس )در این شیوه به موازات اینکه   در کامپیوتر و ضبط صدای  full screenتولید پاورپوینت و نمایش آن به صورت  •

 ZD screenمحتوا نشان داده می شود، فرد سخنران در مورد آن صحبت می کند(. با استفاده از نرم افزارهایی همچون  

recorder ، Videosolo screen recorder ،Snagit ،Camtasia ،Capture    و یاMix PowerPoint   که روی

توان از صفحه کامپیوتر فیلم گرفت و خروجی آن را در قالب یک فایل ویدئویی در  یخود پاورپوینت نصب می شود، م 

 سامانه درس افزار بارگزاری کرد.  

 فعالیت کالسی برای دانشجویان در رابطه با محتوای بارگزاری شده  •

 بحث کالسی در رابطه با محتوای بارگزاری شده برای دانشجویان   •
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 : 3مدل 

صفحه   و یا تولید یک و بارگزاری آن در سامانه درس افزار در قالب یک فایل  word یا pdfتولید متن در قالب یک فایل  •

 محتوایی در سامانه درس افزار 

 ضبط صدای مدرس در رابطه با متن و آپلود در سامانه درس افزار •

 فعالیت کالسی در رابطه با محتوای ایجاد شده  •

 ا محتوای ایجاد شده بحث کالسی در رابطه ب •

 :4مدل  

 یا صفحه محتوایی در سامانه درس افزار و بارگزاری آن در سامانه درس   pdf  ،wordتولید متن در قالب یک فایل  •

 ضبط صدای مدرس در رابطه با متن و آپلود به عنوان فایل در سامانه درس افزار •

 فعالیت کالسی در رابطه با محتوای ایجاد شده  •

 رابطه با محتوای ایجاد شده بحث کالسی در  •

 : 5مدل 

 ضبط صدای مدرس در رابطه با موضوع تدریس  •

 معرفی منبع متنی •

 فعالیت کالسی در رابطه با محتوای ایجاد شده  •

 بحث کالسی در رابطه با محتوای ایجاد شده  •

 ی آموزش کالس یکردها یبخش چهارم: رو

به طوری کلی می توان آموزش های کالسی به ویژه در یادگیری الکترونیکی را به دو رویکرد اصلی محتوا محوری و فعالیت محوری  

 تقسیم نمود. در ادامه این دو نوع رویکرد بیشتر مورد بحث واقع خواهد شد.  

   الف( محتوا محوری: 

ت کالس صرف ارائه محتوا شده، مدرس از رویکردهای آموزش مستقیم  منظور از رویکرد محتوا محوری به این معناست که بیشتر وق

کند و یادگیرندگان نقش کمتری در فرایند آموزش داشته و کمتر فعال است. به دلیل کم رنگ بودن نقش مدرس نسبت به  استفاده می

مل قلب آموزش الکترونیکی محسوب  کند و در کنار تعاآموزش حضوری در نظام آموزش الکترونیکی محتوا نقش بیشتری را ایفا می

توان از آنها  شود. بنابراین الزم است توجه بیشتری به محتوای الکترونیکی و کیفیت آن صورت پذیرد. ابزارهایی که در این راستا میمی

 های آنالین.  بهره برد عبارتند از صفحه محتوایی، ارسال فایل، کالس

  ب( فعالیت محوری:
نده فعالیت بیشتری سر کالس دارد و تعامل بیشتری بین وی و دیگر یادگیرندگان و همچنین بین وی و مدرس  در این رویکرد یادگیر

صورت می پذیرد. در این رویکرد بیش از آنکه بر نتیجه آموزش توجه شود، بر فرایند آموزش و یادگیری و تعمیق بخشیدن به دانش  

ن از آنها بهره گرفت عبارتند از بحث های کالسی، تکالیف، پروژه. همچنین توجه به  تأکید می شود. ابزارهایی که در این راستا می توا

یادگیری مشارکتی و گروه بندی یادگیرندگان در این رویکرد مورد تأکید است. الزم به ذکر است که در این رویکرد به این معنی نیست  
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محتوایی کمتر در اختیار افراد قرار گرفته و سعی در تعمیق بخشی  که به محتوا توجهی نمی شود، بلکه نسبت به رویکرد محتوا محوری،  

 به آن می شود. اصل »محتوای کم، اما عمیق«، شعار محوری این رویکرد است.  

در رابطه با دو رویکرد ذکر شده، الزاماً یکی بر دیگری برتری ندارد و متناسب با موضوع مورد بحث، سطح شناختی یادگیرندگان،  

 دسترس و میزان وقتی که مدرس در اختیار دارد می تواند یکی از دو رویکرد ذکر شده را مبنای عمل قرار دهد.   ابزارهای در 

 ه مهم بخش پنجم: چندین نکت

بهتر است مدرسان گرامی در هر جلسه درس خود توضیحات مربوط به محتوا که روشن کننده ابعاد مختلف محتواست را به صورت   ➢

زمان فایل صوتی یا ویدئویی برای  در ماژول مربوط به آن جلسه قرار دهند.    pdf  فایل  همراه پاورپوینت یاصوتی ضبط نموده و به 

مطالبی که نیازمند توضیحات صوتی مدرس برای گره گشایی و رفع ابهام است،    برای   به ویژه   هر جلسه حداقل باید نیم ساعت باشد.

 انجام این کار ضروری می نماید.  

با توجه به عناصر محتوایی ذکر شده مدل موارد ذکر   ➢ توانند  این حال مدرسان گرامی می  با  های  شده مدل های ترجیحی است، 

 دیگری را نیز متناسب با نیاز دانشجویان، درس مورد نظر و ابزارهای در دسترس ایجاد نمایند.  

مورد در هر جلسه می تواند غنای بیشتری به    ضرورتی به تعریف تکلیف و بحث در هر جلسه نیست. بدیهی است که ایجاد این دو  ➢

 تدریس مدرس داده و دانشجویان را بیشتر درگیر درس کند.  

امکان نمایش پاورپوینت در موبایل و فیلمبرداری از صفحه موبایل و همزمان ضبط صدای مدرس و در نهایت گرفتن خروجی از   ➢

عبارت »فیلمبرداری از صفحه    Play Storeمی توان در کافه بازار یا    آن در قالب یک فایل ویدئویی نیز وجود دارد. برای اینکار

 موبایل« یا عبارتی مشابه را به فارسی یا انگلیسی جستجو نموده و از نرم افزارهایی که در این زمینه موجود هستند بهره گرفت.

ی ارائه شده است که در آن می توان محتوای هر جلسه، به  برای برنامه ریزی بهتر کل جلسات یک نیم سال تحصیلی در ادامه جدول ➢

همراه نوع بستر اجرا )آدوب کانکت یا درس افزار( و مواردی دیگر را مشخص کرد. تکمیل این جدول در قبل از شروع جلسات و  

انشجویان آن درس باشد. در  در اختیار دانشجویان قرار دادن، می تواند باعث برنامه ریزی بهتر جلسات هم برای استاد و هم برای د

ادامه ابتدا فرم خام این جدول و در صفحه بعد از آن، نمونه ای تکمیل شده از این فرم ارائه می شود.  
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 سال تحصیلییم جدول برنامه ریزی کلی یک درس برای یک ن

 وضعیت منبع اشکال، کوییز، ...( فعالیت کالسی )بحث، تکلیف، رفع   اقدامات مورد نیاز بستر آموزش محتوای جلسه  تاریخ جلسه 

1        

2        

3        

 ...        

14        

15        

16        

17        

 

 توضیح جدول:

 جلسه یک نیمسال تحصیلی پیش بینی شده است.  17این جدول برای  •

 در ستون »محتوای جلسه«، تیتر کلی یا موضوع کلی که مدرس درس در یک جلسه درسی قرار است ارائه کند، نوشته می شود.   •

ی تکمیل دقیق این ستون برای برنامه ریزمنظور از ستون بستر آموزش برگزاری کالس به صورت آنالین در محیط آدوب کانکت یا به صورت آفالین در محیط درس افزار است.   •

 بهتر کالس های آنالین در بستر آدوب کانکت و اطالع قبلی دانشجویان می تواند بسیار مفید باشد.  

 که مدرس در آن جلسه انجام می دهد باشد.   منظور از ستون »اقدامات مورد نیاز« می تواند تولید محتوا )پاورپوینت، فیلم، صدا، متن، ...(، طراحی تکلیف، تهیه آزمون یا هر اقدامی •

 ، آدرس اینترنتی یا هر گونه منبعی است که می تواند مرجع محتوایی آن جلسه قرار گیرد.  pdfمنظور از ستون »منبع« مشخصات  کتاب، جزوه، فصل کتاب،  •

  منظور از ستون »وضعیت« برگزار شدن کالس در موعد مشخص است که می تواند در مدیریت کالس ها یا مدیریت کالس های جبرانی کمک کند. •

   بدیهی است که تکمیل این جدول بسته به موضوع درسی، عملی یا نظری بودن درس، مخاطبان یا مقطع درسی مخاطبان و دیگر شرایط متفاوت باشد.  •
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سال تحصیلی  میجدول برنامه ریزی کلی یک درس برای یک ننمونه تکمیل شده   

 اقدامات مورد نیاز  بستر آموزش  محتوای جلسه  تاریخ  جلسه 
فعالیت کالسی )بحث، تکلیف،  

 رفع  اشکال، کوییز، ...( 
 وضعیت منبع

     آدوب کانکت  طرح درس   1

    پاورپوینت آدوب کانکت  نرم افزارهای چند رسانه ای  2

    تولید فیلم  فیلم در درس افزار مفاهیم و اصطالحات در حوزه چند رسانه ای  3

   تکلیف انتخاب موضوع  تولید فیلم  فیلم در درس افزار مراحل کلی تولید چند رسانه ای  4

   تکلیف تحلیل مخاطب پاورپوینت آدوب کانکت  توضیحی در رابطه با استوری الین به صورت همزمان  5

   تکلیف تحلیل آموزشی  تولید فیلم  فیلم در درس افزار توضیح کلی نرم افزار استوری الین و نقد نمونه کارهای قبلی   6

    تولید توضیح صوتی فیلم در درس افزار قسمت اول فیلم های استوری الین  7

    تولید توضیح صوتی فیلم در درس افزار قسمت دوم فیلم های استوری الین  8

    تولید فیلم  فیلم در درس افزار نظریه های یادگیری )خبرپردازی و گشتالت(   9

    تولید فیلم  درس افزارفیلم در  نظریه های یادگیری )مایر(   10

    طراحی سواالت  درس افزار  میان ترم از محتوای مشخص شده  11

    تولید توضیح صوتی فیلم در درس افزار قسمت سوم فیلم های استوری الین  12

    تولید توضیح صوتی فیلم در درس افزار قسمت چهارم فیلم های استوری الین  13

   تکلیف فلوچارت پاورپوینت آدوب کانکت  رسانه ای و شیوه طراحی اسالید ها فلوچارت در چند   14

    پاورپوینت آدوب کانکت  بررسی فلوچارت ها و توضیحاتی در رابطه با طراحی رابط کاربر  15

     آدوب کانکت  رفع اشکال  16

    طراحی سواالت  درس افزار  امتحان پایان ترم  17
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 : استانداردها و الزامات تولید محتوای الکترونیکی2پیوست شماره 

 )سامانه آدوب کانکت(

زمینه   این  در  استانداردهایی  وجود  اساتید  توسط  شده  تولید  الکترونیکی  محتوای  بیشتر  اثربخشی  راستای  است.ضروردر  این    ی 

 استانداردها بر اساس مقتضیات فنی و آموزشی بنا گذاشته شده است و بر اساس موارد زیر پیش بینی شده اند:

 های آموزش الکترونیکی دانشگاه  سازگاری هر چه بیشتر محتوای تولید شده با سامانه  -1

 سازگاری محتوای تولید شده با بسترهای اجرای در دسترس اساتید  -2

 سازگاری محتوای تولید شده با بسترهای اجرای در دسترس دانشجویان -3

 های آموزش الکترونیکی امکان برنامه ریزی بهتر و موثرتر دانشگاه برای مدیریت سامانه  -4

 های الکترونیکی ارائه شده از طرف دانشگاه امکان پشتیبانی اثربخش تر آموزش  -5

دسته کلی استانداردهای ناظر به اجرای آموزش الکترونیکی و استانداردهای ناظر به محتوای  توان این استانداردها را در دو  به طور کلی می

 گیرد.  الکترونیکی در نظر گرفت. در این فایل الزامات اجرایی مربوط به کارگیری سامانه آدوب کانکت مورد بررسی قرار می

 در سامانه آدوب کانکت الزامات راهبردی اجرای آموزش الکترونیکی -1

 کالس حاضر شده و از قبل نسبت به تست کردن این سامانه و درست بودن میکرفون و وبکم مطمئن شوید.   درسر وقت  •

کالس آنالین در ساعت کالسی خود که در برنامه کالسی مقرر شده و در دانشگاه )به علت پهنای باند مناسب و عدم شلوغ بودن   •

 فضا( برگزار شود. 

   آدوب کانکت دانشگاه استفاده شود.از سامانه   نهات برای برگزاری کالس آنالین  •

 دقیقه الی یکساعت است.   45حداقل زمان کالس آنالین در سامانه آدوب کانکت  •

بدین منظور   • افزار در هفته مربوطه درج شود.  الزم است که جلسه آنالین حتماً ضبط شده و لینک آن از طریق سامانه درس 

به دیگر  می فایل آن  دادن  قرار  اختیار  به صورت چرخشی مسئول ضبط کالس و در  را  دانشجو  یا چند  نماینده کالس  توانید 

تغییر داد تا اموری همچون آپلود فایل، اشتراک صفحه    hostنده کالس را به  همچنین می توان نقش نمایدانشجویان نمایید.  

 کامپیوتر، مدیریت میکرفون، مدیریت صحبت های متنی و انتقال به استاد و .... را انجام دهد.  

لیست    در انتهای کالس می توان از  و غیاب دانشجویان متعادل عمل کرده و وقت کمی به آن اختصاص دهید.  نسبت به حضور •

 دانشجویانی که در کالس مجازی حضور دارند یک عکس گرفت، تا در زمان مناسب آن را وارد لیست حضور و غیاب کرد.

های زمان ورود و میزان حضور سامانه  نسبت به قطع و وصل شدن متعدد دانشجویان حساس نبوده و در صورت نیاز از گزارش •

 استفاده کنید.

 نسبت به تهیه اینترنت با پهنای باند نسبتاً خوب و پایداری باال اقدام کنید.  در مواقع خاص و خارج از دانشگاه،  •

های احتمالی مربوط به پهنای پاند اینترنت را  در صورت درخواست تصویر دانشجو در محیط آدوب کانکت، دشواری •

  مد نظر قرار دهید. 
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 عصر تشکیل شود.   6صبح تا    8رانی زمان آن به گونه ای برنامه ریزی شود که در بازه زمانی  در صورت نیاز به برگزاری کالس جب •

برای موثرتر بودن بیشتر کالس آنالین بهتر است از نرم افزار آدوب کانکت استفاده شود. نرم افزار قابل نصب آدوب کانکت بر   •

(  elearning.basu.ac.ir)روی کامپیوتر و موبایل را در قسمت نرم افزارهای کاربردی سایت آموزش الکترونیکی دانشگاه  

 دانلود و نصب نمود.  

ا این سامانه مکانی خلوت را انتخاب کرده و دیگر منابع صوتی همچون موبایل، تلویزیون، رادیو و ... را خاموش  زمان کار کردن ب •

 نمایید.

 در مواقع ضروری استفاده شود. یا وبکم به منظور کارکرد بهینه سامانه از دوربین •

 دانشجویان نیز چنین موضوعی را متذکر شوید. در صورت عدم استفاده از میکرفون یا دوربین آن را خاموش کنید و به  •

نام  با توجه به امکان حضور و غیاب از طریق گزارش های سامانه در صورت ورود دانشجو به صورت مهمان از وی بخواهید که  •

ورود افراد    ( وارد می شوند. البته می توان guestبه ویژه زمانی که به عنوان مهمان )  انوادگی کامل خود را تایپ نماید. و نام خ

 به صورت مهمان را ممنوع کرد و فقط افرادی که اطالعات کاربری مربوط به کالس را دارند، بتوانند وارد شوند.  

 ,Mozilla, Chrome, Opera, Internet Explorerدر صورت کار نکردن آدوب کانکت، آن را در مرورگری دیگر ) •

Safari  .امتحان نمایید ) 

 اً به گفتگوهای متنی دانشجویان نیز دقت کنید یا زمان بررسی آنها را اعالم نمایید.  در زمان اجرای کالس حتم •

حتماً امکان تعامل صوتی با دیگر دانشجویان یا دانشجویان با یکدیگر را فراهم نمایید. برای این موضوع می توان از کوئیزهای   •

 .کوتاه چند دقیقه ای، رأی گیری کالسی و پرسش و پاسخ استفاده کرد

چنانچه از فایل پاورپوینت سر کالس استفاده می کنید، حتماً آن را از قبل تست کرده و نسبت به نداشتن مشکل آن مطمئن شوید.   •

 تبدیل نمود.   pdfالبته بهتر است که قبل از کالس و آپلود فایل آن را به فایل سازگارتری همچون 

معموالً برای نوشتن حرف »ی« در قسمت چت سامانه آدوب کانکت مشکل وجود دارد، برای رفع این مشکل کلیدهای ترکیبی   •

کرد.   Paste  و  Copyویندوز  Notepadاین مشکل را حل می کند. همچنین می توان جمالت را در برنامه   xشیفت و حرف 

کت که در سایت ایلرنینگ موجود است، می توان این مشکل را  همچنین با نصب کردن فونت های فارسی مخصوص آدوب کان

 رفع نمود.

 با توجه به غیر حضوری بودن کالس و جلوگیری از یکنواخت شدن، توصیه می شود از مدرس محوری صرف خودداری کنید. •

ویدئو،   • تصویر،  صدا،  فایل  شامل  باشد،  ای  داده  گونه  هر  تواند  می  که  داده  )فرستادن  آپلود  سرعت  که  باشید  داشته  دقت 

پاورپوینت، ...( نسبت به سرعت دانلود )دریافت داده که باز شامل هر گونه داده و اطالعاتی اعم از صدا، تصویر، متن، ویدئو،  

ود یک چهارم سرعت دانلود است. در سامانه آدوب کانکت هر گونه اطالعاتی که استاد  ...( متفاوت است. معموالً سرعت آپل

یا فرد ارائه دهنده به طور کلی برای سرور می فرستد، شامل آپلود و هر گونه اطالعاتی که استاد یا یادگیرندگان دریافت می 

 هستند.  دانلود و خطوط سبز رنگ آپلود کنند دانلود است. این موضوع در تصویر زیر مشخص است. خطوط قرمز رنگ 
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در رابطه با تصویر فوق باید دقت نمود که اگر مدرس فایل های خود را از قبل آپلود کند، زمانی ارائه دیگر فایلی آپلود نمی شود و  

فقط یادگیرندگان اطالعات را دریافت می کنند. این موضوع باعث می شود که تصویر و صدا با کیفیت بیشتری از سمت دانشجویان  

گر استاد همزمان هم تصویر خود را به اشتراک گذاشته است، هم صفحه مانیتور خود را به یادگیرندگان  دریافت شود. از طرفی  ا

نمایش می دهد، در حال آپلود دو فایل همزمان است. بنابراین احتمال اینکه تصویر از سمت دانشجویان بریده بریده دریافت شود می  

یرندگان برای استاد ارسال کنند، در حال آپلود فایل می باشند، بنابراین می توان از  باشد. در موقعیتی دیگر هر گونه اطالعاتی که یادگ

دانشجویان نیز خواست که قبل از ارائه خود فایل ها را بر روی سرور آپلود کرده که با مشکل پهنای باند اینترنت مواجه نشوند. به  

یادگیرندگان برعکس نماید. چالش اصلی زمانی می تواند رخ   –استاد   عبارتی این فرایند می تواند جریان آپلود و دانلود را از سمت 

دهد که هم استاد و هم دانشجو در حال آپلود فایل باشند. برای مثال استاد تصویر خود را به اشتراک گذاشته است و دانشجو در حال  

دام از طرفین ارتباط از اینترنت ضعیفی برخوردار  آپلود فایل مثالً پاورپوینت خود برای ارائه است. در این حالت در صورتی که هر ک 

باشند، جریان ارتباطی می تواند دچار خلل شود. در هر صورت باید مشکل پهنای باند و کمتر بودن پهنای باند آپلود نسبت به دانلود را  

 در نظر گرفت و با تمهیدات ذکر شده آن را مدیریت نمود.  

لود کنید و زمان کالس آن را اجرا نمایید. در صورت انتخاب فایل برای آپلود صبر نمایید تا  حتماً فایل ارائه را قبل از کالس آپ •

آپلود کامل شود و از انتخاب فایل دیگری برای آپلود همزمان خودداری کنید. گاهی قبل از آپلود فایل متناسب با سامانه آدوب  

 و تا آپلود کامل آن صبر نمایید. کانکت کانورت می شود، بنابراین این موضوع را مد نظر داشته  

دانشجویان می توانند برای صحبت کردن صوتی، دست خود را بلند کرده و درخواست میکرفون نمایند. در این صورت به ترتیب   •

دست بلند کردن از باال به پایین در قسمت مخاطبان ردیف می شوند. بنابراین به ترتیب دست بلند کردن به آنها میکرفون داده و  

 بعد از اتمام صحبت آنها میکرفون را خاموش نمایید.  

( بوده و فقط زمانی که قصد صحبت کردن دارند  participantبه صورت پیشفرض بهتر است تمام مخاطبان مشارکت کننده ) •

 ( داده شود.  presenterبه آنها نقش ارائه کننده ) 

می باشند که به جای سه نقطه    ...vc.basu.ac.ir/basuدرس  هر کدام از اساتید محترم دارای یک اتاق اختصاصی مجازی با آ •

باید کد استادی قرار گیرد. از این اتاق مجازی می توان برای جلساتی همچون مدیریت و صحبت با دانشجویان تحصیالت تکمیلی  

 جهت انجام پایان نامه یا امور دیگر استفاده نمود.

 مدرس دانشجویان
 صدا سرور

 ویدئو

 تصویر

... 

 متن

 صدا

 ویدئو

 تصویر

... 

 متن
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آدرس سامانه های آدوب کانکت، متناظر با آدرس سامانه های درس افزار و با همان تقسیم بندی دانشکده ای ایجاد شده اند. با   •

 این حال این آدرس ها، آدرس کلی دانشکده ها بر روی سرور دانشگاه می باشد، نه آدرس اختصاصی دروس. 

 نام دانشکده  ردیف 
آدرس سامانه درس  

 افزار

سامانه آدوب آدرس سرور 

 کانکت

 Cw1.basu.ac.ir Vc1.basu.ac.ir دانشکده مهندسی و علوم انسانی 1
 Cw2.basu.ac.ir Vc2.basu.ac.ir دانشکده علوم پایه، هنر و معماری، کشاورزی دانشگاه نهاوند،  2
 Cw3.basu.ac.ir Vc3.basu.ac.ir دروس عمومی و سایر دانشکده ها 3

  لینک هر کدام از همچنین هر کدام از درس های ارائه شده دارای یک آدرس اختصاصی مربوط به خود با فرمت زیر می باشند.    •

دقت    .در دسترس هستند  »نشانی کالس آنالین«با عنوان  دروس در جلسه اول هر کدام از دروس ارائه شده در سامانه درس افزار  

آدرس اختصاصی هر کدام از دروس به صورت زیر ساخته می شوند. برای    نمایید که این قسمت نباید توسط مدرس حذف شود.

 به آدرس اختصاصی یک درس در دانشکده مهندسی یا علوم انسانی اشاره می کند.   ،مثال آدرس زیر

 

 

 

 

ارائه را پخش کنید و سپس توضیحات تکمیلی یا پرسش و پاسخ ها    می توانید فایل ارائه خود را از قبل ضبط کرده و ابتدا فایل •

را به صورت زنده ادامه دهید. این موضوع برای فایل های ارائه دانشجویان نیز قابل انجام است و از آنها می توان خواست که فایل  

زار ارائه، ...( به شما تحویل داده و ابتدا آن  ارائه را بر اساس استانداردی که خود تعیین می کنید )زمان، حجم فایل، کیفیت، نرم اف

 را بارگذاری کرده و سپس به صورت زنده از دانشجو بخواهید به پرسش و پاسخ ها بپردازد.

زمان بندی کالس های آنالین دانشکده ها: با توجه به پیشنهادات دانشکده ها و مدیران محترم گروه های آموزشی زمان برگزاری  •

در آدوب کانکت به شرح زیر زمان بندی شده است. انجام این موضوع همچنین تأثیر زیادی در تقسیم بهینه  کالس های آنالین  

و نرم افزاری دانشگاه و تخصیص بهینه تر و با کیفیت تر پهنای باند اینترنت دانشگاه خواهد داشت. بنابراین    یمنابع سخت افزار

ده شده نسبت به برگزار کالس آنالین در سامانه آدوب کانکت اقدام نموده  متناسب با دانشکده ارائه درس در هفته اختصاص دا

 و زمان کالس را از قبل برنامه ریزی نمایید.  

 زمان شروع هفته زوج و فرد  زمان برگزاری کالس آنالین  نام دانشکده ردیف 

1 

کشاورزی،   مهندسی،  و  فنی 

علوم   پیرادامپزشکی،  اقتصاد، 

 ورزشی، شیمی 

 فردهفته های  

سیزدهم یازدهم،  نهم،  هفتم،  پنجم،  سوم،  اول،    و   هفته 

 3991پانزدهم ترم تحصیلی 

2 

علوم انسانی، هنر  دانشگاه نهاوند،  

دانشکده   پایه،  علوم  معماری،  و 

 های اقماری  

 هفته های زوج 

هفته دوم، چهارم، ششم، هشتم، دهم، دوازدهم، چهاردهم  

 3991و شانزدهم ترم تحصیلی 

کد گروه درس
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 استانداردها و الزامات تولید محتوای الکترونیکی: 3پیوست شماره 

 )تکالیف و بحث ها(

 سامانه درس افزار -الزامات راهبردی اجرای آموزش الکترونیکی -2

 ایجاد تکلیف  ( الف

 برای تکلیف در نظر گرفته شده زمان کافی در نظر بگیرید.   •

در صورت درخواست فایل از دانشجویان به مواردی از قبیل تعداد صفحات، حجم فایل، مکان ارسال فایل )سامانه درس   •

 اره کنید.  افزار، شبکه های اجتماعی، ایمیل، تحویل دستی(، زمان نهایی ارسال فایل، امکان انجام آن به صورت گروهی اش

 نسبت به تنظیم زمان صحیح آغاز و پایان انجام تکلیف مطمئن شوید.   •

 بعد از یک هفته یک یادآوری نسبت به آن قرار دهید.   در صورتی که زمان انجام تکلیف بیش از یک هفته است،  •

ده و سپس در اختیار استاد  ها ابتدا توسط فردی دیگر مثل دستیار استاد یا نماینده کالس جمع آوری ش اگر قرار است فایل  •

 قرار گیرد، به این موضوع اشاره کنید.  

شود،  ای در نظر گرفته اید و این نمره در نمره نهایی دانشجو لحاظ میدر صورتی که برای تکلیف یا تمرین داده شده نمره  •

 این موضوع را صریحاً به اطالع دانشجو برسانید.  

 طریق به آنها بازخورد دهید.  بعد از انجام تکلیف توسط دانشجویان از  •

توان امکان بازبینی گروهی را نیز برای آنها فراهم نمود. این امکان از طریق  در راستای سنجش بهتر تکالیف دانشجویان می  •

 تنظیمات تکلیف در سامانه درس افزار در دسترس است.  

 بحث  ( ایجاد ب

 اید، آن را صریحاً به اطالع دانشجویان برسانید.  در صورتی که برای بحث نمره در نظر گرفته •

 نسبت به تنظیم زمان صحیح آغاز و پایان انجام بحث ایجاد شده مطمئن شوید.    •

برای مطلع شدن دانشجو نسبت به بحث ایجاد شده آن را در فهرست اقدام دانشجو قرار دهید. این آیتم در قسمت تنظیمات   •

 بحث قابل انجام است. 

انجام بهتر بحث کالسی و جلوگیری از بارشناختی در پاسخ ها بهتر است به ازای هر ده نفر عضو کالس یک گروه  برای   •

 در نظر بگیرید. با استفاده از ابزار گروه بندی در سامانه درس افزار می توان کالس را گروه بندی کرد.

 استفاده کنید.   replyاز ابزار در بحث ها در صورتی که بازخورد شما ناظر به فرد خاصی است حتماً  •

 بهتر است در پایان بحث ها یک نتیجه گیری کلی از صحبت ها ارائه دهید.   •

توان یک فایل صوتی، ویدئویی، متنی یا حتی یک سایت اینترنتی در اختیار دانشجویان قرار  برای غنی تر شدن بحث می  •

 داد که مبانی نظری بیشتری برای بحث فراهم شود.  

 ت خود در بحث ها دانشجویان را به نظرات و نقدهای بیشتر ترغیب کنید.  با مشارک  •

 ها جلوگیری کنید.  با مدیریت به موقع خود از منحرف شدن بحث  •
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 ها مشارکت ندارند، را ترغیب به صحبت نمود. توانید دانشجویانی که در بحث هایی انفرادی می در پیام  •

 ا از همان اول به اطالع آنها برسانید. ها رقواعد رفتاری و گفتگویی مربوط به بحث  •
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 ویدئویی و   : الزامات و استانداردهای محتواهای متنی، صوتی، تصویری4پیوست شماره 

و   الکترونیکی  آموزش  اجرای  به  ناظر  استانداردهای  کلی  دسته  دو  در  را  استانداردها  این  توان  می  کلی  طور  به 

تولید محتوای آفالین در سامانه آدوب کانکت،    1استانداردهای ناظر به محتوای الکترونیکی در نظر گرفت. در شیوه نامه  

به الزامات    3سامانه آدوب کانکت پرداخته شد. در شیوه نامه    اجرای آموزش در  به الزامات راهبردی  2  در شیوه نامه

)شیوه نامه    راهبردی مربوط به اجرای بهتر تکالیف و بحث ها در سامانه درس افزار پرداخته شد و در این شیوه نامه 

ه ذکر است  الزامات راهبردی مربوط به تولید محتوای متنی، صوتی و ویدئویی مورد بحث قرار خواهد گرفت. الزم ب (4

که این راهبردها هم بر اساس مبانی نظری )ارتباطات، نظریه های یادگیری، طراحی پیام های آموزشی( و هم بر اساس  

 اقتضائات عملی تدوین شده اند. 

نامه   با شیوه  نامه  این شیوه  به ذکر است که تفاوت  نامه    1*** الزم  این است که در شیوه  به بحث    1در  بیشتر 

محتوای الکترونیکی از منظر سامانه درس افزار پرداخته شد، ولی در این شیوه نامه به الزاماتی که هر  چگونگی تولید  

کدام از عناصر محتوایی همچون متن یا تصویر باید داشته باشد پرداخته می شود. هر کدام از این عناصر می تواند یک  

اشند. هر چند در عمل ترکیبی از این عناصر مورد  شکل محتوا باشد، بنابراین باید خصوصیات خاص خود را داشته ب

 استفاده قرار می گیرد. 

 الزامات و استانداردهای تولید محتوای الکترونیکی  -2

 

 

 بهتر است در کنار متن از توضیحات صوتی نیز بهره گرفته شود.  •

 تصویر، شکل یا چارت ارائه داد، از آنها استفاده شود. هر جا که می توان برخی پیام ها را به صورت جدول، نمودار،  •

 استفاده شود. Bnazaninدر نوشتن متن های فارسی از فونت های فارسی رسمی همچون  •

 شوند.   justifyپاراگراف ها از هر دو طرف تنظیم و اصطالحاً  •

 گذاری برای منظم تر شدن موارد شمارشی استفاده شود.  bulletاز شماره گذاری و  •

رای جلب توجه به قسمتی خاصی از متن از فنون برجسته سازی، کج نویسی، تغییر رنگ، زیر عبارت خط کشیدن  ب •

 استفاده شود. با اینحال در استفاده از آنها ثبات رویه داشته باشید. 

 در صورت استفاده از عبارات انگلیسی در متون فارسی سایز آن دو درجه کمتر انتخاب شود.  •

 کوچکتر نباشد.    12تنی فونت از برای پیام های م •

حداکثر تضاد بین شکل و زمینه در نوشتن متن رعایت شود. برای مثال نوشتن با رنگ مشکی در پس زمینه بنفش   •

 مناسب نیست.  

 نیز بارگذاری نمود.  pdfبهتر است متن ها را عالوه بر ایجاد در قسمت صفحه محتوایی در سامانه درس افزار به صورت   •

 صفحات شماره گذاری شوند.   pdfیا  wordدر صورت تهیه فایل متنی به صورت  •

 متن       
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 بهتر است این پیام ها در کنار دیگر اشکال محتوایی )متن، تصویر، ...( استفاده شوند.  •

 زمان ضبط فایل صوتی بهتر است اول آن مواردی همچون به نام درس، تاریخ جلسه و موضوع آن اشاره شود.   •

 حتماً قبل از ارسال فایل صوتی نسبت به کیفیت آن مطمئن شوید.  •

 بهتر است ضبط صدا را در محیطی خلوت انجام دهید. صداهای دارای پارازیت اثر منفی بر فرایند یادگیری دارند. •

استفاده کنید و در صورتی که خروجی صدای تهیه شده با فرمتی دیگر است با برنامه    mp3فرمت های رایج همچون    از •

 های تبدیل فرمت آنها را به این فرمت ها تبدیل کنید. 

می باشد را می توان با استفاده از نرم افزارهای کاهش دهنده    bitrate/secondحجم صدای تبدیل شده که تابعی از   •

 فایل کمتر کرد تا در آپلود مدرس و دانلود دانشجو راحت تر انجام شود.   حجم

بهتر است به جای یک فایل صوتی یک ساعته یا بیشتر، آن را تبدیل به فایل های ده دقیقه ای تبدیل نمود. در این   •

 زمینه هم می توان از نرم افزارهای برش دهنده فایل صوتی استفاده نمود. 

 دستورالعمل های مختلف می توان از فایل های صوتی به جای توضیحات متنی استفاده نمود. برای  •

 فایل های صوتی باید سه بخش اصلی مقدمه، بحث اصلی و جمع بندی را داشته باشند.   •

ین حال در صورت استفاده از موسیقی در پس زمینه فایل های صوتی به عنوان محتوای درسی توصیه نمی شود. با ا •

 استفاده صدای موسیقی بر روایت مدرس غلبه نکند.  

 

 

 

 در تصاویر استفاده شده مالحظات فرهنگی، نژادی و زبانی مورد توجه قرار گیرد. •

 در صورت نا مربوط بودن قسمتی از تصویر، قسمت های مربوط برش زده شود.  •

 داشته باشند، این موضوع را مد نظر قرار دهید. تصاویر بعد از بارگذاری می توانند کاهش کیفیت  •

تصاویر ساده برای آموزش، بهتر از تصاویر پیچیده و دارای  از تصاویر دارای جزئیات زیاد مگر با هدفی خاص پرهیز شود.   •

 جزئیات زیاد هستند. 

 تصاویر تزیینی باعث کاهش یادگیری در فرایند آموزش می شوند.  •

 .ند و با مطلبی که آموزش داده می شود مربوط و همخوان باشندتصاویر باید بخشی از متن باش •

  paintبرای استفاده مناسب تر می توان سایز و کیفیت تصاویر را با استفاده از برنامه های ویرایش تصاویر همچون   •

 کاهش داد. 

 گاهی ارزش آموزشی یک تصویر از حجم زیادی متن بیشتر است. از این نکته غافل نشویم.  •

 استفاده از متن و تصویر و ارائه آن به صورت اینفوگرافی می توان رسانه آموزشی قدرتمندی ایجاد نمود.با  •

 صدا      

 

 تصویر       
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حجم ویدئوهای آموزشی را کنترل کرده و در صورت باال بودن آن را از طریق نرم افزارهای کاهش دهنده حجم فایل های   •

 ویدئویی کاهش دهیم. 

دقیقه انتخاب کنیم و در صورت طوالنی بودن یک فایل ویدئویی آن را به   15تا    10ویی را بهتر است  زمان فایل های ویدئ •

 چندین فایل کوتاه تر تقسیم کنیم.

قبل از بارگزاری یک فایل ویدویی به ویژه فایل های ویدیویی که خود فرد نسبت به تولید آن اقدام نکرده است، بهتر است  •

 گیرد. مورد یک بازبینی کلی قرار

در خروجی گرفتن فایل های ویدیویی از سازگاری فایل خروجی با اجرا کننده های این نوع فایل در موبایل یا کامیپوتر  •

 مخاطبان مطمئن شویم. 

با ضبط و ویرایش کردن کالس های آنالین می توان فایل های ویدیویی خوبی تولید نمود. در این زمینه هم حجم و مدت   •

 ین را مد نظر قرار داده و آنها را به دو سه فایل کوتاه تقسیم کنیم. زمان کالس های آنال

ویدیوهای خود را به گونه ای طراحی و تولید کرده که توجه مخاطب را جلب کند، هم به گونه ای برخی تعامالت را برای   •

 وی فراهم آورد. برای مثال به سایت خاصی ارجاع دهید و از وی بخواهید ویدیو را متوقف کرده و به آن سایت مراجعه کند. 

 مقدمه، بحث اصلی و جمع بندی را مد نظر قرار دهید. در ویدیوی خود حتماً سه قسمت اصلی  •

 

نرم افزارهای کاربردی آموزش الکترونیکی و کار کردن با ابعاد مختلف محتوا در قسمت ابزارهای کاربردی    *** 

 آمده است.  ( elearning.basu.ac.ir)سایت آموزش الکترونیکی دانشگاه 

  

 ویدئو       
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 محتوای الکترونیکی در برنامه پاورپوینت   : استانداردها و الزامات تولید5پیوست شماره 

 برای سازماندهی بهتر محتوای درسی می توان از برنامه پاورپوینت استفاده کرد. این نرم افزار پرکاربردترین نرم افزار ارائه در دنیاست

توان به عینیت بخشی به تدریس،   و با به کارگیری اصولی می توان بر اثربخشی بیشتر آن افزود. از مزایای به کارگیری این برنامه می

مدیریت زمان کالس و سازماندهی مطالب اشاره کرد. با این حال عدم دقت در طراحی اسالیدها می تواند تأثیری معکوس و منفی  

 داشته باشد. در ادامه دو دسته کلی اصول طراحی اسالیدهای پاورپوینت ارائه می شود.  

   پاورپوینت:اصول کلی طراحی   - 1

این اصول جدای از طراحی محتوای پاورپوینت است و مواردی است که به کارگیری آنها به طور کلی می تواند ارائه با پاورپوینت را 

 تبدیل یه یک ارائه اثربخش تر نماید.  

که تمام محتوای آن مشخص  پاورپوینت نباید جایگزین فرد ارائه دهنده شود. بنابراین پاورپوینتی  :ارائه دهنده  اریدستالف(   •

و عاری از ابهام است، وجود فرد سخنران را تا اندازه ای زیر سوال می برد. فرد سخنران باید برای تکمیل صحبت های خود یا  

سازماندهی مطالب با ارائه شواهد و مثال های تصویری از پاورپوینت استفاده کرده و با توضیحات خود نقاط مبهم پاورپوینت را  

 کند.  روشن 

با استفاده از افکت های ورودی بهتر است به موازات توضیح مدرس و جریان کالس محتوا   :ارائه کردن مطالب  یجیاصل تدر •

 بر روی صفحه ظاهر شود. 

: با استفاده از پوینتری که در خود برنامه پاورپوینت است می توان توجه مخاطبان را به قسمتی خاص از  استفاده از پوینتر •

 محتوا جلب نمود. 

در برخی اوقات بارگزاری فایل پاورپوینت در محیطی دیگر می تواند باعث به هم ریختن    تست کردن پاورپوینت قبل از ارائه: •

بت به امتحان کردن این موضوع اقدام نموده یا آن را تبدیل به فرمتی پایدارتر همچون محتوای آن شود. بهتر است از قبل نس

pdf   .نمود 

به بعد امکانپذیر شده است،    2016که در نسخه های آفیس    export videoبا استفاده از امکان    ضبط ویدئویی پاورپوینت: •

زبانه   در  ابزار  این  نمود.  تهیه  فیلم  برنامه  این  از خود  استفاده  با  پاورپوینت  و محتوای  استاد  از روایت صوتی  توان   fileمی 

 پاورپوینت موجود است. 

 اصول طراحی محتوای پاورپوینت:    - 2

متمرکز بر طراحی محتوای پاورپوینت  یام، نظریه های ارتباطات و روانشناسی یادگیری است، این اصول که مبتنی بر اصول طراحی پ 

این  است که به کارگیری آنها می تواند اثربخشی زیادی در رابطه با ارائه با استفاده از این نرم افزار ایجاد نماید. در ادامه به مهمترین 

 اصول اشاره می شود.

هبردهایی همچون تغییر رنگ، برجسته سازی حروف، افکت دادن و ... می توان توجه مخاطب  با استفاده از را  جلب توجه: •

 را به قسمت خاصی از محتوا جلب نمود.

 کلمه ایجاد کرد.    6سطر و در هر سطر    6این قانون به این معنی است که بهتر است در هر اسالید پاورپوینت    : 6*    6قانون   •

ارسی در این زمینه استفاده کرد، هم در زمینه سایز نوشته ها برای عنوان اسالید کمتر بهتر است هم از فونت های ف  فونت: •

 نباشد.   22و برای متن کمتر از  28از 
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استفاده از پاورپوینت این امکان را فراهم می کند که محتوا را به صورت ترکیبی از متن، تصویر،    محتوای چند رسانه ای: •

 ارائه نمود. بهتر است تا جای ممکن از ترکیبی از این محتواها استفاده نمود.  صدا، جداول، شکل ها و نمودارها 

در استفاده از فونت ها، رنگ ها، افکت ها، طراحی پس زمینه و به طور کلی هر نوع طراحی مربوط به   یکدستی طراحی: •

مز می شود، در تمام اسالیدها  پاورپوینت بهتر است اصل یکدستی رعایت شود. برای مثال اگر برای جلب توجه رنگ متن قر

برای جلب توجه از رنگ قرمز استفاده شود. این موضوع باعث می شود مخاطب به قوانین ارائه مدرس عادت کند. عادی  

 سازی باعث می شود منابع ذهنی کمتری صرف شده و توجه اصلی وی به خود متحوا جلب شود، تا ظاهر محتوا. 

ین تضاد بین رنگ پس زمینه و متن یا شکل های ایجاد شده وجود داشته باشد. از بهتر است بیشتر  طراحی پس زمینه: •

 پس زمینه هایی که ماهیتاً می تواند توجه مخاطب را به موضوعی دیگر جز محتوای ارائه شده جلب نماید، پرهیز کنیم. 

از آنجائیکه منابع ذهنی فعال در اختیار یادگیرنده محدود می    :افکتو    استفاده محدود از رنگ، فونت، پس زمینه •

باشد، بهتر است تا جای ممکن استفاده از فونت ها، رنگ ها، افکت ها و پس زمینه های متنوع را محدود نماییم. مگر اینکه  

 تغییری در هر کدام از این موارد بیانگر تغییر موضوع باشد.  

. استفاده از افکت های جذاب الزاماً ارائه را اثربخش به محتوا توجه کنند تا شکل ارائه  دی امخاطبان بدر نهایت می توان گفت  

نمی کند. با توجه به منابع محدود ذهنی مخاطب در هنگام پردازش لحظه ای محتوا و ارتباط دادن معناها و جنبه های مختلف  

پرهیز نموده و اسالیدهای خود را ساده طراحی نمائیم.  روری  آن به یکدیگر، بهتر است تا جای ممکن از ایجاد بارشناختی غیر ض

با این حال این موضوع به معنی عدم استفاده از تصاویر، شکل ها، نمودارها، جداول و آیتم های بصری که می تواند اثربخشی  

 شتن است. . طراحی اسالیدهای اثربخش مستلزم صبر، خالقیت، تجربه و وقت گذا ارائه را دو چندان نماید، نیست

 

 


