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 :الکترونیکی در تهیه محتواهای آموزش مهم اصول -الف

 .و روشن باشد یاگو یدعنوان محتوا با ✓

 .دنمشخص داشته باش یاهداف آموزش محتواها بایستی ✓

نوشته و در در اسالیدها خود را  یسازمان یمشخصات و وابستگ اًحتم .ذکر شده باشد یلف)ان( و سازمان متولؤمشخصات کامل م یدبا ✓

 .یدکن یانب یزن یبه شکل گفتار یلصورت تما

 .دباش یقهدق سیحداکثر  هر محتوازمان  ✓

تر کوتاه یکالکترون یلفا چنددر قالب  را بهتر است آن شود،می یدتول یگربه طور مشترک با همکاران د یااست  طوالنیشما  یاگر محتوا ✓

 .ییدنما ینتدو

 .داشته باشد یمناسب و منطق یسازماندهمحتوا بایستی  ✓

 .و رسا و مخاطب قرار دادن مخاطبان ارائه شده باشد یواش یانبا بمحتوا بایستی  ✓

 .و خالصه آن ارائه شود یبندجمعبایستی محتوا  یدر انتها ✓

 .شده باشد یترعادر محتواها  یرصوت و تصو یهمزمان یدبا ✓

 .شودمحتواهای الکترونیک باید اصول فنی رعایت در  ✓

 .باشد (Noise) صدای محتوا باید با کیفیت، واضح و بدون تزاحم ✓

  .یستمناسب ن ،مطالب ینوشتار یرسم یانب یامتن  یها از روخواندن نوشته .یداستفاده کن یاز لحن گفتار ✓

مطلب  ینا /ینشمیآشنا  ....محتوا با  ینشما در ا :مثال) یدو سوم شخص صحبت نکن یددر ارائه مطلب مخاطب را مورد خطاب قرار ده ✓

  .(خورهیبه درد شما م ...در 

و بعد  ینسوال فکر کن این و به ینمکث کن یدیم،مطلب رس ینجایحال که به ا :مثال) یدارائه مطلب با مخاطب تعامل داشته باش یندر ح ✓

  .ین؟(سوال فکر کرد ینتا حال به پاسخ ا یاآ /ینادامه مطلب رو گوش بد

از محتوا را که  بخش هر توانندیمخاطبان م ی،حضور یهاارائهف الچون برخ یستبه تکرار مطالب ن یازین .یدصحبت کن یدمختصر و مف ✓

 .کنند به طور مکرر گوش، دانستند الزم

 .یداشاره نکن ...محتواها و  یرسا یا یقبل یهابه درس محتوادر ارائه  لذا مستقل هستند یمطالب محتواها ✓

 .رفع اشکال به شکل آنالین ارائه شود بهتر است برای هر درسی عالوه بر ارائه محتواهای آفالین حداقل یک جلسه ✓

 .خواهد بود یدمف یارمخاطبان شما بس یبرا ،مطالعهبیشتر برای ها و منابع ارائه رفرانس ✓

افراط و  .عنوان و حجم محتواهای ارائه شده بایستی متناسب با سرفصل مصوب واحد یا درس در کوریکولوم آموزشی رشته مربوطه باشد ✓

 .تفریط در این خصوص مطلقاً جایز نیست

 .نوع محتوا باید بر اساس مقطع دانشجویان و میزان دشواری درس تعیین شود ✓

توان از فیلم فرایند استفاده کرد ولی بارگذاری فیلم سخنرانی استاد قابل قبول میتنها در شرایط خاص و با توجه به مبحث مورد تدریس  ✓

 .نیست

 .هنای باند پایین اینترنت در کشور، محتواها باید تا حد امکان کم حجم باشندبا توجه به پ ✓

در چنین  .های منابع محتوا مانند یوتیوب و یا موکس ملی آرمان در سامانه نوید قابل قبول نیستهای حجیم و یا فیلمقرار دادن فیلم ✓

نیز برای  ...، Google drive،Mega توان از بسترهای وب مانند یم .مواردی باید تنها لینک محتوای مذکور در سامانه نوید قرار گیرد

 .قرار دادن محتوا و ارائه لینک آن در سامانه نوید استفاده کرد

شود تا در تمام محتواها، مالکیت معنوی بر اساس استانداردهای اعتباربخشی مراکز آموزش مجازی کشور مصوب شورای عالی میتوصیه  ✓

 .از بارگذاری محتواهای دیگران بدون کسب اجازه آنها جداً اجتناب کنید .شود آموزش مجازی، رعایت
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 :انواع محتواهای آموزشی -ب

 :توجه به نکات زیر مفید خواهد بود .مدرس باید محتواهای آموزشی متناسب را در سامانه قرار دهد

ل یا لینک کتاب الکترونیک، فایل یا لینک مقاله، معرفی کتاب یا کتب مرجع، فای :محتواها ممکن است با توجه به نوع درس شامل

برای هر جلسه درس حداقل بایستی یک محتوا )فایل  .باشدمدیا مولتیها و جزوه، پادکست صوتی، صدای همزمان شده با اسالید

محتواهای آموزشی )حداقل، پاورپوینت استانداردی که به خوبی صداگذاری شده است  .پاورپوینت صداگذاری شده( آپلود شود

ی جلسه درس در و حجم آن از سی مگابیت و زمان آن از سی دقیقه تجاوز نکند( را حداقل یک روز قبل از زمان تعریف شده

آنها یا تعیین نشود یا حداقل تا پایان ترم شود که تاریخ پایان دسترسی به برنامه کالسی، بارگذاری کنید و قویًا توصیه می

 :انواع محتواهای رایج عبارتند از .تحصیلی تعیین گردد

بارگذاری متن درسی به تنهایی قابل قبول نیست و مدرس بایستی با  .فایل متنی )تکست( درس به شکل وورد یا پی دی اف -1

 ..مطالعه موضوع توسط دانشجو اطمینان پیدا کنداندازی تاالر گفتگو از انجام خودآزمون یا تکلیف، یا راه

های قدیمی پاورپوینت باید بازبینی شده و بایستی فاقد اسالیدهای اضافه باشند )اسالیدی که فایل :فایل پاورپوینت صداگذاری شده -2

 .و خالصه باشد ن اصلی ارائهمتمعرفی مدرس و موضوع، اهداف کلی و عینی )جزئی(،  :قرار نیست روی آن صحبت شود(، اسالیدها شامل

 یناصول تدو یتخود را با رعا الیدهایاس .شود که هیچ کدام از اسالیدها نباید بدون توضیح شفاهی باقی گذاشته شوندمجدداً تأکید می

 یحتوض یدبا ، حتماًشودمی نگاشته یدالشود و هر آنچه در اس ید گنجاندهالدر اس یدبا ،شودیم یانهر آنچه ب شوددقت  .یدآماده کن یدالاس

مدت زمان هر محتوایی که به این شکل تهیه  .باشد وجود داشته تناظر کامل یدبا یدهاالاس و شما یهاصحبت ینب یگر،د یانبه ب .داده شود

با نامگذاری صحیح فایل جدا و به شکل دو محتوای مستقل  اگر تعداد اسالیدها زیاد است، آنها را در دو .شود، از شصت دقیقه تجاوز نکندمی

حجم فایل هر محتوا هم کمتر از سی مگابایت  .، بارگذاری کنیدبه نحوی که دانشجو متوجه شود محتواهای مربوطه به هم مرتبط هستند

 WavePadافزارهای دیگری مثل از نرم .ندهیدافزار پاورپوینت انجام نرم شود که ضبط صدا را با خودبه این منظور قویاً توصیه می .باشد

Sound Editor بندی اسالیدهای آن متناسب با سخنرانی شما تنظیم شده استفاده و فایل صوتی ذخیره شده را در فایل پاورپوینتی که زمان

 15تا  8کیلوبیت در ثانیه ضبط کرده باشید، هر ساعت سخنرانی شما بین  48تا حداکثر  24اگر صدا را  با کیفیت حداقل  .است، درج کنید

شود از سایر انواع محتواها مثل پادکست و تکست کند، هر چند توصیه میاین نوع محتوا به تنهایی کفایت می .مگابایت خواهد بود

 .در کنار آن استفاده شود

 .ویراستاری شده و با کیفیت ل سخنرانی به شکل پادکستفای -3

این نوع محتواها بسیار مورد تأکید  . ...و  iSpringالین، افزارهایی مثل استوریمحتوای استاندارد آموزشی تهیه شده در نرم -4

ساالنه امتیاز ویژه دارد، همین نوع محتواها هستند و عمالً آنچه که در سطح کشوری از جمله موکس ملی آرمان قابل ارائه است و در ارزشیابی 

 .این دستورالعمل هم در خصوص تولید این نوع محتواهاستهستند و 

 .اندکه جای دیگری ذخیره شده لینک سایر منابع و محتواها -5
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 تولید محتواکلی فرایند  -ج

  :تولید محتوا فراخوان .1

مدیای استاندارد جهت قرارگیری روی فصلی یک بار برای تولید محتوای مالتی ،فراخوان عمومی -1 :شودفراخوان به دو شکل انجام می

پس از تکمیل فرم  .فراخوان مبتنی بر نیازهای اعالم شده توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی -2 .سامانه مدیریت یادگیری دانشگاه

)تیم مرکب از مدیر مرکز توسعه، کارشناس واحد آموزش مجازی و  توسط واحد آموزش مجازی موضوع تأییددرخواست تولید محتوا و 

  .شودمیداده  بازخوردبه فرد درخواست دهنده  ،(عضو هیأت علمی خبره

 :برای فرد متقاضی تولید محتوا یا جلسه توجیهی کارگاهبرگزاری  .2

های محتوای الکترونیک و چارچوب شود تا با مفاهیم وبرای تولید محتوا، در ابتدا یک کارگاه یا جلسه برای مدرسان متقاضی برگزار می

تهیه محتوا شامل، چک لیست تهیه اسالید، چک لیست تولید های مربوطه برای مربوطههای دستورالعمل .نحوه ضبط محتوا آشنا شوند

  .گیردمه محتوا و فرم مالکیت معنوی در اختیار مدرس قرار میشناسنا فرممحتوا، 

 .شودانجام می تولید محتواهای الزم برای حضور مدرس در استودیو پس از هماهنگی :بندی حضور در استودیوزمان .3

 .ریزی درسی و کارشناس واحد آموزش مجازیتدوین سناریوی تهیه محتوا تحت نظر واحد برنامه .4

 .شودبا توجه به نوع محتوا ضبط صدا یا فیلم یا هر دو انجام می :های صوتی و  تصویریکلیپ ضبط .5

 .شوندرایش میوی تخصصیافزارهای در این مرحله صدای ضبط شده با استفاده از نرم :هاکلیپویرایش  .6

  :مدیای نهاییفایل مالتی تولید .7

به این شکل که مواد خام آموزشی تهیه شده توسط مدرس )شامل مشخصات  .شودپس از ضبط صدا و فیلم، محتوا وارد فرایند تولید می

سپس  .گرددآموزش مجازی میهای صورتی و تصویری( در قالب یک پوشه با نام مشخص تحویل واحد موضوع و مدرس، اهداف، کلیپ

 .شودافزارهای دیگر استفاده میاز نرم ،و یا بسته به مورد  Articulate Story lineافزاری مانند برای تولید محتوای الکترونیک از نرم

  :کنترل کیفیت .8

مربوطه  و نیز مدرس کارشناس تولید محتوا، محتوا توسط یا واحد آموزش مجازی بعد از تولید نهایی محتوا توسط شرکت طرف قرارداد

 .شودبه دقت مورد بازبینی قرار گرفته و کلیه ایرادات احتمالی آن بر طرف می (4جدول شماره )طبق 

  :ارائه نهایی. 9

 .....پادکست صوتی و  SCORM, HTML5, MP4های استاندارد مانند در فرمت یدر آخرین مرحله پس از تأیید استاد، محتوای نهای

آرمان ارسال یا در اختیار  و طبق قرارداد یا به دانشگاه مجازی برای ارائه در سامانه موکس ملی با دانشگاه مجازی تهیه و بعد از هماهنگی

  .گیرداستاد درس جهت بارگذاری در سامانه نوید قرار می
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 :تولید محتوادقیق  مراحل -د

  :مدیای مالتیموضوع برای تولید محتوابررسی قابلیت  -1

تر هستند و به مرور ستایکه ا یمطالبتوان گفت یدر مجموع م .وجود ندارد یادوره به چند رسانه کی یمحتوا لیتبد یبرا یکل یقانون

به  دنیو تکرار تا رس نیبه تمر ازیکه ن یمطالب نیهمچن .ترنددیمف یاچند رسانهی به محتوا لیتبد یکنند براینم یاعمده رییزمان تغ

 .هستند یابه چند رسانه لیتبد یبرا یمناسب یمحتوا ،حد تسلط دارند

  :یآموزش یانتخاب مدل طراح -2

اکتفا نکرده  خاصمدل  کیهستند که به  ییآنها یطراحان آموزش نیبهتر .وجود دارد یآموزش یمدل طراح یبه تعداد طراحان آموزش

داشته  ییآشنا ریز یهابا انواع مدل یالزم است طراحان آموزش .کنندیمد نظر انتخاب م یمدل را بر اساس مخاطب و محتوا نیبلکه بهتر

  .باشند

• The ADDIE Model  
• Seels and Glasgow ISD Model  
• Dick and Carey Systems Approach Model  
• ASSURE Model  
• Rapid ISD Model  
• The four-Door (4D) E-Learning Model 

 

 :نمونه یا پروتوتایپ قالب هیته -3

 ریزجدول  .شود فکرآن  یدر مورد اجزا دیاز تول شیالزم است پ ،زمانبر است یکار الکترونیک یارائه محتوا یقالب برا هیکه ته ییاز آنجا

 یقالب وجود داشته باشد با واژه ضرور کیکه الزم است در  یحداقل عناصر .دهدیقالب استاندارد را نشان م کی یعناصر الزم برا

شود یجداگانه ارائه م صورتکه درس به  یاجزاء در صورت نیا .نیستند دییمورد تا ،اجزاء را ندارند نیکه ا ییمحتواها .اندشده مشخص

 .دنشود در پلتفرم ارائه دوره در نظر گرفته شویاگر به شکل دوره ارائه مدر خود درس گنجانده شود و بایستی 

 

 محتوای الکترونیک قالب استاندارد کی یعناصر الزم برا :1جدول 

 

 ضرورت فیتوص نام جزء مربوطه ردیف

 درباره ما 1
 نینقش در ا ،یعلممرتبه  الت،یتحص :شوندیم یکننده به طور کامل معرف دیتول میکل ت

 پروژه
 یضرور

  کار با نرم افزار ساخته شده یکامل چگونگ حیتوض راهنما 2

 یضرور نام کامل درس نام درس 3

 مدرس یمعرف 4
درس،  کنندهگروه ارائه  ،یمرتبه علم ،یدانشگاه یوابستگ الت،یهمراه با تحص یمعرف

 استاد و آرم دانشگاه ریتصو
 یضرور

 یاهداف کل 5
 نیدر ا مثال ارائه شود به عنوان یگریهر عنوان د ای یتواند تحت عنوان هدف کلیم

 درس چه خواهم آموخت؟
 ضروری

  او نوشته شده است یکه درس برا یمخاطب گروه هدف 6

  باشد افتیقابل در Pdfجداگانه و در فرمت  یستیمتن درس با یمتن لیفا 7

  باشد افتیقابل در Mp3جداگانه و در فرمت  یستیصوت درس با یصوت لیفا 8
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  باشد افتیدر مناسب قابل یهاجداگانه و در فرمت یستیدرس با یهارسانه هیکل یینماایو پو لمیف افتیدر 9

 یصفحه اصل 10
صفحه  دکمه الزم است نیبرگردد بنابرا یبتواند به صفحه اصل یستیکاربر در هر لحظه با

 در تمام صفحات موجود باشد یاصل
 

  شود   دهیسنج نیشیآزمون پ کیقبل از ورود به درس الزم است سطح کاربر توسط  آزمون شیپ 11

 ییآزمون نها 12
شود و  گرفته از کاربر ییدرس الزم است آزمون نها یبه اهداف کل دنیرس یجهت بررس

 شودیآزمون پس از گذراندن درس فعال م نیا
 

 درس یساختار درخت 13
ساختار  هیته نیکاربر الزم است هر لحظه بداند در کدام قسمت از درس قرار دارد بنابرا

 است یمناسب ضرور نیعناو ریو ز نیدرس با عناو یدرخت
 یضرور

 یلیتکم یهالیفا 14
 ینترنتیا صفحات نکیل ای گرید یها لیبحث خود فا لیممکن است مدرس جهت تکم

 کاربر قرار دهد   اریرا در اخت شتریمطالعه ب یبرا
 

  الزم است حجم آنها به اطالع کاربر برسد لیهر گونه فا افتیقبل از در یلیکمت یهالیاطالعات حجم فا 15

16 
صوت و  زانیو کاهش م شیدکمه افزا

 کردن صوت خاموش
 یضرور صدا زانیم میتنظ یبرا

 قبل و بعد دیدکمه اسال 17
 یو مطالب کند است عبور لیکه ما یرا داشته باشد که از مطالب اریاخت نیا یستیکاربر با

 است مجددا بگذراند لیرا که ما
 یضرور

  هر واژه دلخواه افتنی یبرا دکمه جستجو 18

 یضرور متوقف کردن درس و مجددا آغاز کردن آن یبرا دکمه آغاز و توقف 19

 کاهش سرعت صوت ای شیدکمه افزا 20
استفاده  قابل کندتر از مدرس دارند ای عتریکه سرعت پردازش مطالب سر یکاربران یبرا

 است
 

  کشدیم طول یزم است از قبل مشخص شود هر قسمت از درس چه مدت زمانال هر بخش زمان 21

 هاتیفعال 22
تسلط را  حدکاربر به  دنیرس یاضافه برا یها تیممکن است مدرس خارج از درس فعال

 کرده باشد ینیبشیپ
 

 

 

 :محتوا ساخت یاتیبرنامه عمل هیته -4

ها فرم ممکن است در تمام پروژه نیاز موارد ذکر شده در ا یبرخ .ارائه شده است 1شماره  پیوستدر پروژه  شرفتیاز فرم پ یانمونه

توسط  هیمتن اول نیتدو یبه جز زمان صرف شده برا یشنهادیپ مدل فرم نیبر اساس ا .نشده باشد و در صورت لزوم به کار روند فیتعر

مثل  یلیاص یافزارهااست که از نرم یزمان یفرم برا نیا نیهمچن .شده است نییتع یروز کار 102موارد معادل  ریمدرس موضوع، سا

در صورت استفاده  .شودیاجرا م کیالکترون یمحتوا تیفیاجزاء ک هیو با توجه به کل یکامال تخصص ت،یشود و هر فعالیفالش استفاده م

 .متفاوت خواهد بود کامالً یمحتوا، زمانبند دیتول عیسر یافزارهانرماز 

 

 :دوره یآموزش یطراح -5

 لیتحل ازها،یمناسب، سنجش ن یآموزش یانتخاب الگو :مرحله خود شامل نیا .ردیانجام گ یالزم است آماده ساز یآموزش یطراحقبل از 

است که  یآموزش یمرحله بعد طراح .است تیرینظام مد یطراح تیو در نها رانیفراگ یورود یمهارت ها یریو اندازه گ نییتع موضوع،

 یبندبلوم، طبقه یبندشامل طبقه یآموزش یهدف ها نییتع یمهم برا یسه طبقه بند .است یآموزش یهاهدف نییاز آن تع بخش نیاول

 کردیکه رو یفرد مشخص شود و پس از آن در صورت کردینوشتن طرح درس الزم است ابتدا رو یبرا .هستند لیمر یبندطبقهو  هیگان

به  پرداختن .است اصول حاکم بر آن اجرا شود ییسازنده گرا کردیکه رو یشود و در صورت تیرعا بیآن به ترت مراحلاست  یستمیس

 طرحانواع  .کندیم ینیبشیرا پ ندهیساختمان روند اقدامات آ کی یرو ضرورت دارد که مثل طراح نیطرح دوره و درس از ا مینحوه تنظ
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 نیهمچن .شودیم دهیسال و روزانه نام میشود طرح دوره ساالنه، ن یروز طراح کی ایسال  مین کی ایسال  کی یبرا که نیدوره بسته به ا

هدف، محتوا، روش، منابع،  یعنیعناصر برنامه است  یطرح دوره وجود ندارد و کاف یبرا یاستاندارد و ثابت یالگو چیبه ذکر است که ه الزم

 .ردیمختلف مورد توجه قرار گ یهاتیها و فعالهدف نیمناسب وقت ب یبند میدر آن لحاظ شوند و عامل زمان و تقس ...و  یابیارزش

 

 :هیمتن اول نیتدو -6

به  یعالوه بر دسترس رندهیادگیمعنا که  نیاست به ا ینکات در زمان طراح نیاز مهمتر یکی یدسترس جادیا کیالکترون یریادگیدر 

ها الزم از رسانه کیهر  ،نیبنابرا .داشته باشد زیبه رسانه دلخواه خود را ن یدسترس یستیدر زمان و مکان دلخواه با یارسانه چند یمحتوا

شود از  هیته یادرس چند رسانه کی یکه قرار است برا یشود متنیم شنهادیپ .در دسترس باشند یو یبرا زین جداگانهاست به طور 

  :کند یرویپ ریساختار ز

  سندهینو یمرتبه علم سنده،یمناسب، عنوان مناسب، نام نو ریتصو یجلد حاو 

  یقطعات آموزش نیفهرست مطالب شامل عناو 

  یاهداف کل 

 عنوان قطعه اول  

 آزمون  ت،یفعال ای نیتمرو  ییمرتبط، خودآزما یلیو متن پاراگراف ها، فهرست منابع تکم نیعناو ،یریادگی یعناصر قطعه اول شامل هدف ها 

 قطعات  ریسا یعنوان و مطالب مشابه برا 

 از کل قطعات  ایخالصه 

  یآزمون کل 

 منابع 

 .ردیگیو سپس ساخت درس مورد استفاده قرار م ویضبط صدا، نوشتن سنار یبرا هیشود به عنوان منبع اولیم هیته وهیش نیکه به ا یمتن

  :شودیم شنهادیپ ریدر ز ییهایژگیو ،متن مناسب کی داشتن یبرا

  :موارد زیر در خصوص نوع فونت و چیدمان صفحه رعایت شود هیاول Word لیفا میتنظ یبرا .1

Normal /Margins /Page Layout 

Paragraph :1.15  
Line Spacing /Spacing /before و   after :0  

Special: None  
Line spacing: Single  

  .انتخاب شود Don’t add space …عبارت  و

 ینیئاثر تز که نیاز ا شیب ریآن تصو که نیمرتبط با نکات مطرح شده در متن باشد و مهمتر ا یریبا تصو حایصفحه جذاب ترج کیبهتر است  لیروع هر فاش -2

  .باشد زیبرانگالؤداشته باشد، س یرساناطالع صرفاً ای

سپس  .ذکر شود مربوطهشده است، نام مرکز  هیمراکز ته گریکه درس به صورت مشترک با د یکننده، و در صورت دیصفحه، نام درس، نام مرکز تول نیدر ا  -3

  .ذکر شود یو ینام استاد درس و مرتبه علم

 یبه منو مراجعهاست که با  یزیچ نیآخر یشود ولیم دهید لیاست که در فا یزیچ نیشود که اگرچه اولیسپس فهرست مطالب مربوطه آورده م -4

references یعنیسمت چپ  نهیگز نیو انتخاب اول Table of contents شود و نرم افزار  یم هیتهMS Word  فهرست را بر اساس  نیخودکار ا طوربه

headingکندیم میمنتخب تنظ یها.  

پاک  Heading 1 شماره آن یشود ول یم میتنظ Heading 1با  یعنوان اهداف کل .شود یدرس آغاز م یصفحه اول، پس از فهرست، با اهداف کل  -5

از آن قطعات  پس .قطعات ما هستند نیعناو فقط یهاقطعه در واقع شماره کینه به عنوان  یشود، ولیصورت در فهرست مطالب آورده م نیدر اشود چون یم

  :شود تیدر مورد آنها رعا یشوند که الزم است نکاتیآورده م بیمتن به ترت

شناخت  :است نیچنپردازد و عنوان آن یم یقطعه به شناخت و سبب شناس نیرشد اول ریکامل باشد به عنوان مثال در درس تاخ یستیعنوان هر قطعه با  -6

  .شود میتنظ MS Wordافزار  در نرم Heading 1با  یستیعنوان با نیا نیهمچن یشناسشناخت و سبب :رشد و نه ریتاخ یشناسو سبب

که با در کنار هم قرار  هستندآن قطعه  یهدف ها یریادگی یهدف ها .شده است لیآزمون تشک 9تا  2پاراگراف و  9تا  2و  یریادگی یهر قطعه از هدف ها -7

بر  زیها نپاراگراف .باشند یریگشود که قابل اندازه استفاده یاز افعال یستیو در نوشتن آنها با میرسیدرس م یکل یهاگرفتن آن ها از همه قطعات، به هدف
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شود که نکات یآن قطعه آورده م مربوط به یهاپس از آن آزمون .شوند میتنظ Heading 2با  یستیپاراگرافها با نیشوند و عناویم میاهداف تنظ نیاساس هم

  .شود تیدر آن رعا یستیباآزمون استاندارد  کی میمربوط به تنظ

موارد  هیکه منبع کل استاستفاده نمود الزم به ذکر  ...و  لمیو نمودارها، فها تمیالگورجداول،  ر،یتصاواز تر قیعم یریادگی جادیا یتوان برایدر هر قطعه م -8

 متن استفاده شود و حتماً  شتریب دیتاک یذکر شده برا یداریارجاع استفاده شود الزم است از عناصر د یآن نوشته شود و از شماره برا ریدر ز یستیذکر شده با

 .نخواهد داشت یریادگی جادیو ا یاطالع رسان یژگیصورت و نیا ریدر غ .در متن به آن ارجاع داده شود

توانند  یمنابع م نیا .ارائه نمود شتریب یریادگی یبرا یارجاع خواننده به منابع یبرا یلیاز منابع تکم یتوان فهرستیقطعه م کی یهاپاراگراف انیدر پا -9

  .باشند یچاپ ای ینترنتیا

 یهاو با عبارت نشدهکه در متن استفاده  یشود خالصه با استفاده از واژگان یسع شتریاز کل درس ارائه شود و ب یاقطعات الزم است خالصه هیکل انیدر پا  -10

عنوان  یذکر شده در باال عدد آن از جلو لیبه دل یولشود  میتنظ Heading 1با  زیپنجم کل درس بوده و عنوان آن ن کی باینوشته شود، حجم آن تقر یگرید

  .شود میتنظ یداریبا استفاده از عناصر د شتریبهتر است خالصه ب .حذف شود

ممکن را در  یهاالؤس هیآزمون کل نیا یستیبا یاست ول ریشود که بسته به تعداد قطعات و پاراگراف ها متغ یارائه م یآزمون کل کیپس از ارائه خالصه  -11

  .شود یحذف م PDF لیو در فا شودیآورده م ویفقط در سنار یالزم به ذکر است که آزمون کل .به تسلط برسد قیطر نیاز ا رندهیادگیتا  ردیبر بگ

  .است یالزام لیفا انیمناسب در پا یدهارجاع تیمتن با رعا هیته یاستفاده براارائه منابع مورد  -12

و سمت چپ  سازمانسمت راست نام  Footerشود در قسمت  یسمت راست عنوان قطعه و سمت چپ عنوان پاراگراف نوشته م headerدر قسمت  -13

  .شود یشماره صفحه نوشته م

  .است Boldو  Heading 2 ،12 ی، و براBoldو  Heading 1 ،14 ی، براNormal ،12 یاست و اندازه آن برا B Nazaninمورد استفاده  Fontنوع  -14

  .متن مطمئن بود یگذارو نقطه یادب یراستاریاز صحت و یستیمربوطه با یافزارهانرمبا  Pdfبه  لیفا لیقبل از تبد -15

 

 :یآموزش یدهایاسالتهیه  -7

 یستیبا نتیپاورپو یدهایصورت اسال نیشود در ایاستفاده م نتیپاورپو یاز ورود افزارهانرماز  یساخت درس در برخ یبرا یگاه

  :را داشته باشند ریز یهایژگیو

  .ردیتعلق بگ دیاسال کیحداقل  ریز یهااز قسمت کی الزم است به هر :نتیپاورپو کیساختار  -1

  سندهینو یمرتبه علم سنده،یمناسب، عنوان مناسب، نام نو ریتصو یعنوان حاو دیاسال 

  یقطعات آموزش نیفهرست مطالب شامل عناو 

  یاهداف کل 

 عنوان قطعه اول  

 ت،یفعال ای نیتمرو  ییمرتبط، خودآزما یلیها، فهرست منابع تکمو متن پاراگراف نیعناو ،یریادگی یهاعناصر قطعه اول شامل هدف 

 زمون آ

 قطعات  ریسا یعنوان و مطالب مشابه برا 

 از کل قطعات  ایخالصه 

  یآزمون کل 

 منابع 

عنوان  دیبا ریبود بر اساس شکل ز ازیمورد ن دیاسال کیاز  شیها بقسمت ریسا ایها قسمت ارائه متن پاراگراف یکه برا یدر صورت

نشان داده  ریاستاندارد در ز دیاسال کینمونه ساختار  .تکرار شود دهایهمه اسال یقطعه و عنوان آن پاراگراف در باال عنواندرس، 

 .شده است
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 الگوی یک اسالید استاندارد پاورپوینت :1شکل 

 

  .به اندازه و با حرکات کم باشد یستیبا شنیمیانتخاب ان -2

  .شوند تیرعا یستیهستند که با یاز اصول یکدستیمناسب و  یتضاد رنگ ،یسادگ ،صفحات یطراح یبرا -3

 30تا  20ها پاراگراف نیعناو ی، براBold 30تا  20 ، سایزعنوان قطعات ی، برا50تا  30عنوان درس  یفونت مناسب برا -4

  .است 20تا  16 دیبدنه اسال یبراو  یمعمول

 .است دییأمورد ت Bگروه  یهافونت :ینوع فونت فارس -5

 

 :تهیه تصاویر -8

  .کندیم یاریجلب توجه مخاطب کمک بس جهیشده و در نت هیدرس ته تیجذاب شیبه افزا کیگراف هیاز اصول پا یآگاه

  .متناسب و مرتبط با موضوع درس باشد یستیاستفاده شده در درس با ریتصاو 

  .استفاده شود ریاز اندازه از تصو شیب یستینبا نیهمچن .مهم است اریدرس بس کیدر  زین ریتصاو نیب یهمخوان 

  .شود کسلیپ 280در  220از  شیب یستیها نبالیفا نیحجم ا .هستند GIFو  JPG ،PNG :مورد قبول شامل یریتصو یهالیانواع فرمت فا 

  .شود حیتوسط مدرس هنگام ضبط صدا تشر ریالزم است تصو کیاز درس الکترون انینایاستفاده ناب یبرا 

 یدهشماره Insert Captionی منو قیو از طروورد  لیبه صورت خودکار در فا یستیجداول و نمودارها با لیاز قب یداریعناصر د ریو سا ریتصاو 

  .داده شوند حیشده و توض

 .است یکشور رایتیحق کپ نیمشمول قوان کیدر دروس الکترون ریاستفاده از تصاو قحقو 

 

 :ضبط صدا- 9

باشد که واضح و قابل درک  یابه گونه دیبا الکترونیکصوت درس  تیفیک .است الکترونیک یمحتوا کیعناصر  نیتریاز اصل یکیصوت 

جهته و با  کیو  تیفیبا ک کروفونیم ک،یآکوست یوارهایضبط صدا با د یویدر استود اًحیترج .اضافه باشد یفاقد صداها نیو همچن بوده
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 یاقدامات الزم برا هیوجود ندارد کل  قفو طیضبط صوت در شرا یبرا یکه امکان کاف یدر صورت .شده باشد هیمتخصص صوت ته نظارت

  .ردیگ انجامکنترل صوت  ،زم است قبل از شروع ضبط صداال .ردیصورت پذ طیشرا ریضبط در سا یبرا طیمح یصداها یحداکثرکنترل 

  .شودیمباالتر از دهان قرار داده  یکم کروفونیم معموالً .باشد متریسانت 30تا  20حدود  کروفونیهنگام ضبط صدا فاصله دهان استاد تا م 

  .به برگ زدن صفحات نداشته باشد ازیکار ن نیح ندهیشود که گو میصفحه تنظ یرو یابهتر است هر پاراگراف به گونه 

  .شود یشماره گذار هیو بر اساس شماره قطعه و پاراگراف متن اول ردیالزم است ضبط هر پاراگراف به طور جداگانه صورت بگ 

  .است تیبلویک 48حداقل  یصوت تیفیو با ک mp3استاندارد  یصوت لیفرمت فا .باشد به ازائ هر اسالید قهیدق 5از  شتریب یستینبا یینها لیفا 

بلکه ارائه الزم  متن را به صورت کلمه به کلمه بخواند دینبا ندهیگو نیهمچن .هر چند کوتاه همراه باشد نهیزم گبا آهن دیصوت مدرس نبا 

  .ردیگانجام  یحیتوض صورتاست به 

 

 :ویسنار نیتدو -10

 جادیا یبرا ویسنار نیشود و ایگفته م ویشود که به آن سنار میتنظ یالزم است دستورالعمل کیدرس به فرمت الکترون کی لیتبد یبرا

عناصر  هیو اصول ته یریادگی یهاهیموارد برگرفته از نظر نیا .شود میتنظ ییالزم است بر اساس اصول و استانداردها بهتر تیفیک

 نیدر ا .مدرس درس باشد ایمتفاوت با طراح  یکند که سازنده درس فردیم دایمعنا پ یزمان ویسنار نیتدو .شوندیم میتنظ یاچندرسانه

 یافزار مناسب درس را طراحدهد که بر اساس آن سازنده در نرمیساخت درس به سازنده ارائه م یرا برا ییهاصورت طراح دستورالعمل

 :خالصه شده است SOIبه نام مدل  ریاست که در جدول ز نمودهرا ارائه  یاصول ریما .کندیم

 

 مدیابرای طراحی درس مالتی (Mayer)اصول پیشنهادی مایر  :2جدول 

 اطالعات مهم را انتخاب و سایر موارد را حذف کنید ☐

 اطالعات را به قطعات کوچکتر بشکنید ☐

 از اندازه فونت، رنگ و هایالیت برای نشان دادن اهمیت استفاده کنید ☐

 دقیق باشید ☐

 از فضای سفید برای ایجاد تأکید استفاده کنید ☐

Select 

 نمودارها ☐

 های فرآیندینقشه ☐

 هاالگوریتم ☐

 هاگام ☐

Organize 

 ها یا موردهانمونه ☐

 هاسازیشبیه ☐

 هاخودارزیابی ☐

 های تشویق کننده پیشرفتفعالیت ☐

Integrate 
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 قالب نمونه یک سناریوی مناسب :3جدول 

 :نام درس
 :نام مدرس

 :کد درس
 :شماره قطعه

 :شماره پاراگراف
 :متن کامل متناسب با صوت

 

 

 

 

 

 

 :متن نوشتاری اسالید

  :(ییا سایر عناصر دیدار)تصویر و شماره تصویر 

 

 

 

 

 

 

 :دستورالعمل

 

 :کیالکترون یساخت محتوا -11

افزوده  هابه تنوع آن زین یو متنوع هستند و در هر محدوده زمان ادیز اریبس یاو چند رسانه کیالکترون یساخت محتواها یافزارهانرم

بوده و سطح  ترعیاست هر چه سازمان وس یهیبد .افزار مناسب هستندانتخاب نرم یساخت دو هدف اصل نهیسهولت استفاده و هز .شودمی

وقت و بودجه  زیداشته و سازمان ن ابزارهادر استفاده از  ییباال یسطح مهارت ر،یافراد درگ نیتر باشد و همچنابزارها گسترده یریبه کارگ

   .ردیرا به کار بگ یترشرفتهیپ یاست که ابزارها یداشته باشد، منطق یکاف

   .دهدیقرار م کاربر اریدر اخت یعیامکانات وس یسیبه برنامه نو ازیباال و ن دیتول نهیهز رغمیاست که عل شرفتهیپ یافزارهانرماز  یکیافزار فالش نرم 

را به  یرتبه باالتر یجهان یهایبندرتبه ندارد و در یسینوبه دانش برنامه ازیاست که ن نیال یاستور تیکولیافزار آرتمحتوا نرم دیتول عیسر یافزارهانرم انیاز م 

 .خود اختصاص داده است

  .رندیتوانند مورد استفاده قرار بگیم ،قالب نمونه را پوشش دهند یکه بتوانند عناصر ضرور یافزارها در صورتنرم ریسا 

   .باشد TINCAN API ای SCORMتواند شامل یقابل ارائه م یها یخروج .است HTML5ساخت محتوا شامل  یها یتکنولوژ
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 :کیدروس الکترون یابیارزش -12

الزم است  ...و  افزارهانرمدر مورد استانداردها،  یریگمیپس از تصم .ذکر شده باشد یمنطبق با استانداردها بایستیدرس ساخته شده 

فهرست  کینمونه  .شودیم ییشده و اجرا هیاستانداردها وجود داشته باشد که توسط مرکز ارائه کننده ته نیا عیسر یبررس یبرا یمرجع

 .شودیارائه م ریدر ز ،است 0.9 ییایو محتوا و پا یصور ییروا یکه دارا یاچند رسانه یمحتواها یکنترل برا

 

 یاچند رسانه یمحتواها یفهرست کنترل برا :4جدول 

 میزان همخوانی معیارهای عمومی -الف

 0 1 2 عنوان انتخاب شده با محتوای ارائه شده تناسب دارد 1

 0 1 2 خالقیت مشهود استدر تدوین محتوا نوآوری و  2

 0 1 2 تواند در مخاطب تمایل و عالقه به یادگیری و انگیزه ایجاد نمایدمحتوا می 3

 0 1 2 ایران اسالمی سازگار است گمحتوا با جامعه و فرهن 4

 0 1 2 برنامه ذکر شده است های آنها درمشخصات کامل تهیه کنندگان محتوا به همراه مسئولیت 5

 0 1 2 .اندمخاطبین برنامه ذکر شده 6
 معیارهای آموزشی -ب

 0 1 2 .محتوا با سطح مخاطب تناسب دارد 1

 0 1 2 .اهداف کلی برنامه ذکر شده است 2

 0 1 2 از مواردی چون آزمون تکوینی و تمرین برای افزایش یادگیری استفاده شده است 3

 0 1 2 غلط وجود داردبازخوردهای مناسب برای پاسخ های صحیح و  4

 0 1 2 اندمنابع مورد استفاده ارائه شده 5

 0 1 2 روش آموزشی متناسب با اهداف انتخاب شده است 6

 0 1 2 روش ارائه متناسب با اهداف انتخاب شده است 7

 0 1 2 کندارزشیابی آغازین اطالعاتی از دانش پیشین مخاطب را فراهم می 8

 0 1 2 دهدپایانی میزان دسترسی مخاطب به اهداف را نشان میارزشیابی  9

 0 1 2 فهرست مطالب ارائه شده است 10

 0 1 2 فهرست مطالب به مطالب اصلی لینک دارد 11

 0 1 2 برنامه با استفاده از لینک های داخلی و خارجی غنی شده است 12

 0 1 2 کندای پیروی میرسانهشنیداری از اصول چند  -همزمانی عناصر دیداری 13

 0 1 2 کندای پیروی میارائه برنامه از شیوه چرخه 14

 0 1 2 .تعامل به کار گرفته شده در محتوا مناسب است 15
 معیارهای فنی -ج

 0 1 2 برای اجرای محتوا نیاز به نصب برنامه خاصی بر روی رایانه کاربر وجود ندارد 1
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 0 1 2 چه میزان گذشته و چه میزان باقی مانده است((کند موقعیت خود را در برنامه تشخیص دهد یادگیرنده کمک میمحتوا به  2

 0 1 2 .ای رسا ذکر شده است و مخاطب قادر است از طریق آن به طور مستقل برنامه را مرور نمایدچگونگی استفاده از رسانه به شیوه 3

 0 1 2 شنیداری از کیفیت مطلوبی برخوردارند -عناصر دیداری 4

 0 1 2 .کندای است که بارگذاری محتوا را کند نمیشنیداری به گونه -حجم عناصر دیداری 5

 0 1 2 .های مورد استفاده متناسب با پس زمینه استرنگ 6

 0 1 2 .شودرنگهای مورد استفاده جذاب است و سبب جلب عالقه مخاطب می 7

 0 1 2 امکان یادداشت برداری برای مراجعه بعدی وجود دارد 8

 0 1 2 قابلیت جستجو وجود دارد 9

 0 1 2 .کنندها به درستی کار میکلیه پیوندها و دکمه 10

 0 1 2 محیط نهایی کاربرپسند است و قابلیت تغییر توسط کاربر را دارد 11

 0 1 2 .سرعت ارائه توسط کاربر قابل تغییر است 12

 0 1 2 چیدمان عناصر در صفحه ساده و کاربردی است 13

 0 1 2 گرفته شده است استفادهطراحی گرافیکی محتوا بومی است و کمتر از عناصر آماده  14

 0 1 2 امکان دانلود و دریافت برخی از عناصر محتوا مثل متن یا صوت به صورت جداگانه وجود دارد 15
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .راهنما از استانداردهای تهیه محتوا توسط دانشگاه علوم پزشکی مجازی استفاده شده استدر تهیه این 
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 پیشرفت پروژهو چک لیست نمونه فرم  :1پیوست شماره 

 اطالعات پروژه

 :عنوان پروژه

 :نوع پروژه

 :کد پروژه

 :تاریخ درخواست

 :تاریخ تصویب

 :تاریخ تحویل متن اولیه

 اطالعات استاد

 :نام خانوادگی استادنام و 

 :مرتبه علمی

 اطالعات تماس

 :شماره موبایل

 :آدرس ایمیل

 :روهـــــگ

 :دانشکده

 اطالعات گروه تولید محتوا

 :مسئول واحد تولید محتوا

 :کارشناس طراحی متن آموزشی

 :شنیداری -کارشناس دیداری

 :گوینده

 :نویسنده سناریوی آموزشی و ارزشیابی اولیه

 :ارزشیابی نهاییکارشناس 

 :کارشناس کنترل فنی

 :کارشناس ارائه محتوا

 :مالحظات

 :ریزیچک لیست اتمام مرحله برنامه

 .ضرورت پروژه تعریف شده است ☐

 .هدف کلی تعیین شده است ☐

 .اندگروه هدف تعیین شده ☐

 .روش تدریس تعیین شده است ☐

 .روش ارائه تعیین شده است ☐

 .انداعضای گروه مشخص شده ☐

 .مسئولیت اعضا مشخص شده است ☐

 .صورت گرفته است ...ها و ها فیلمگیری در مورد پویانماییتصمیم ☐

 .حدود هزینه مورد نظر برآورد شده است ☐
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 .حدود زمان تکمیل پروژه برآورد شده است ☐

 .استسازی استاد ارائه شده توضیحات الزم برای آماده ☐

 .نویس قرارداد امضا شده استفرم پیش ☐

 .تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است ☐

 (یک هفته )از زمان درخواست استاد تا زمان امضای قرارداد :زمان پیشنهادی این مرحله
 :زمان آغاز

 :زمان پایان

 :ریزیاعضای گروه برنامه

 :یس قطب علمیئر

 :محتوامسئول واحد تولید 

 :استاد متخصص محتوا

 :سایر اعضا در صورت لزوم

  :مالحظات

 :چک لیست اتمام مرحله طراحی متن آموزشی

 .هدف کلی منطبق با متن و اصول آموزشی تدوین شده است ☐

 .عناوین قطعات تعیین شده اند ☐

 .اهداف یادگیری هر قطعه منطبق با متن و اصول آموزشی تدوین شده است ☐

 .های هر قطعه تعیین شده استعناوین پاراگراف ☐

 .شده استه عناصر دیداری هر قطعه تعیین شده است و در نقطه تمرکز صفحه قرار داد ☐

 .ی استمنابع تکمیلی هر قطعه جهت مطالعه بیشتر تعیین شده و قابل دستیاب ☐

 .های هر قطعه تعیین شده استفعالیت ☐

 .خالصه درس تعیین شده است ☐

 .اندارائه شده APA منابع اصلی درس تعیین و بر اساس فرمت ☐

 .آزمون نهایی تهیه شده است ☐

 .محتوا توسط یک همتا مرور شده است ☐

 محتوا ویراستاری شده است ☐

 .استنهایی شده  PDF فایل ☐

 .جلد شامل عنوان و نام نویسنده یا نویسندگان است ☐

 .طرح روی جلد متناسب با اهداف محتواست ☐

 .های مربوطه صحیح هستندمارک شده و لینکبوک PDF فایل ☐

 .تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است ☐

دو هفته ، طراحی آموزشیبندی و یک هفته برای قطعه) :زمان پیشنهادی این مرحله

 سه هفته :(اصالح استاد

 :زمان آغاز

 :زمان پایان

 :مالحظات

 :اعضای گروه طراحی متن آموزشی

 :استاد متخصص محتوا

 :کارشناس طراحی متن آموزشی
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 :مسئول تولید محتوا

 :مالحظات

 :شنیداری -چک لیست اتمام مرحله تهیه عناصر دیداری

 .سازی استاد ارائه شده استتوضیحات الزم برای آماده ☐

 .دستگاه ضبط صدا یا دوربین فیلمبرداری تنظیم شده است ☐

 .کیفیت نور مناسب است ☐

 .کیفیت صدا مناسب است ☐

 .کیفیت تصویر مناسب است ☐

 .صوت یا فیلم ویراستاری شده است ☐

 .تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است ☐

 زمان پیشنهادی این مرحله )یک هفته برای صوت، دو هفته به ازای هر ساعت

 سه هفته :(فیلمبرداری

 :زمان آغاز

 :زمان پایان

 شنیداری -اعضای گروه دیداری

 :شنیداری -کارشناس عناصر دیداری

 :گوینده

 :فیلمبردار

 :ادیتور

 :محتوااستاد متخصص 

 :مسئول واحد تولید محتوا

 :مالحظات

 :چک لیست اتمام مرحله تهیه سناریو

 .جستجوی تصاویر مرتبط با متن صورت گرفته است ☐

 .های الزم تدوین شده استسناریوی پویانمایی ☐

 .سناریوی فیلم آموزشی الزم تدوین شده است ☐

 .عناصر دیداری مرتبط با متن طراحی شده است ☐

 .متن بر اساس راهنمای تنظیم سناریو تنظیم شده است ☐

 .سناریو بر اساس اصول یادگیری تکمیل شده است ☐

 .طراحی لوح و پوسته انجام شده است ☐

 .تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است ☐

 ()دو هفته :زمان پیشنهادی این مرحله
 :زمان آغاز

 :زمان پایان

 :اعضای گروه سناریو

 :نویسنده سناریو

 :مسئول واحد تولید محتوا

 :مالحظات

 :چک لیست اتمام مرحله ساخت
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 .اندسازی شدههای مناسب پیادهاجزا در قالب ☐

 .ساخت درس کامال بر اساس سناریوی آموزشی صورت گرفته است ☐

 .صدا اضافه شده است ☐

 .اندها اضافه شدهایچند رسانه ☐

 .است SCO کلیه صفحات شامل نام درس و نام ☐

 .های استفاده شده در هر قسمت یکسان مشابه استفونت ☐

 .خوانی دارندتصویر، صوت و متن ارائه شده از لحاظ زمانی هم ☐

 .کلیه عناصر دیداری قابلیت بزرگنمایی در صفحه جداگانه دارند ☐

 .ای بر اساس بازخوردها صورت گرفته استبازنگری مرحله ☐

 .درس یکپارچه شده است ☐

 .اندبه طور صحیح جایگذاری شده ...و  PDF ها، فایلهای مختلف پوسته مثل تصویر استاد، معرفی استاد، اهداف، آزمونقسمت ☐

 .درس تهیه شده است  SCORMفایل ☐

 .درس تهیه شده است  HTMLفایل  ☐

 .طراحی پوسته و لوح انجام شده است ☐

 .فرم قرارداد مربوطه به مسئول واحد تولید محتوا ارائه شده است ☐

 .تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است ☐

 روز 45 :(هایک ماه برای پویانمایی ،دو هفته برای درس) :زمان پیشنهادی این مرحله
 :زمان آغاز

 :زمان پایان

 :اعضای گروه ساخت

 :مسئول پروژه ساخت

 :مسئول واحد تولید محتوا

 :مالحظات

 :نهاییچک لیست اتمام مرحله ارزشیابی اولیه و 

 .کل درس گذرانده شده و با سناریو تطبیق داده شده است ☐

 .کنندها و عناصر بارگذاری شده صحیح کار میکلیه لینک ☐

 .کلیه عناصر دیداری قابلیت بزرگنمایی در صفحه جداگانه دارند ☐

 .تصویر، صوت و متن ارائه شده از لحاظ زمانی همخوانی دارند ☐

 .است SCO صفحات شامل نام درس و نامکلیه  ☐

 .ارزشیابی لوح و پوسته انجام شده است ☐

 .فرم قرارداد مربوطه تکمیل شده و به کارشناس فنی ارائه شده است ☐

 .تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است ☐

 

 یک هفته  :زمان پیشنهادی این مرحله
 :زمان آغاز

 :زمان پایان

 :ارزشیابیاعضای گروه 

 :نویسنده سناریو

 :مسئول واحد تولید محتوا

 :مالحظات
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 :چک لیست اتمام مرحله کنترل فنی

 .اجرای محتوا از دید فنی کنترل شده است ☐

 .کنندهای طراحی شده صحیح کار میکلیه آیکون ☐

☐  HTML محتوا تحویل گرفته شده است. 

 .محتوا تحویل گرفته شده است AUTORUN فایل اجرایی یا ☐

 .محتوا تحویل گرفته شده است SCORM در صورت لزوم ☐

 .فرم قرارداد مربوطه تکمیل و به کارشناس مالی تحویل شده است ☐

 .تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است ☐

 

 (روز 14)یک هفته برای ویرایش ، یک هفته برای کنترل فنی :زمان پیشنهادی این مرحله
 :زمان آغاز

 :زمان پایان

 :اعضای گروه کنترل فنی

 :کارشناس فنی

 :مسئول واحد تولید محتوا

 :مالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 پایان


