راهنمای تولید محتوای الکترونیکی
خواهشمند است قبل از مراجعه به واحد تولید محتوای مرکز آموزش مجازی راهنمای زیر را به دقت مطالعه
فرمایید.
مولف محتوا قبل از آغاز به کار تیم تولید محتوا باید یک جلسه حضوری و توجیهی با واحد تولید محتوای داشته
باشد و صورت جلسه را امضا کند.
مولف محتوا پس از تحویل محتوا و جلسه توجیهی نمی تواند تغییرات اساسی در محتوا ایجاد کند.
مولف محتوا موظف است راهنمای ضبط صدا را قبل از ضبط مطالعه و در جلسه ضبط به کار گیرد.

ردیف

شرح فعالیت

عنوان فعالیت

 عنوان برنامه

1
شناسنامه برنامه

 نام و نام خانوادگی و درجه علمی استاد
(شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی)

2

اهداف برنامه

 اهداف برنامه
 اهداف کلی -اهداف اختصاصی

3

راهنمای یادگیری

در صورت لزوم راهنمای یادگیری برای
مخاطبین مشخص شود.

4

فهرست مطالب

فهرست عناوین مورد بحث در برنامه ارائه
شود.

 نام و نام خانوادگی همکاران در صورت
لزوم

 گروه هدف

تهیه شده رد مرکز آموزش اهی الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی اریان
دکتر بهاره عمرانی

5

توصیف کلی از بخش ها و ترتیب ارائه
مطالب و ارتباط بین بخش های مطلب
ارائه شود(.حداقل  1و حداکثر  3پاراگراف
می باشد).

مقدمه

 متن نوشتاری :

6
متن برنامه














از جمالت ساده و کوتاه استفاده شود.
متن نوشتاری با فونت مناسب (B Mitra
یا  B Nazaninتایپ شود.
قلم مورد استفاده متون و واژگان انگلیسی
 time New Romanنازك به شماره
14
از پاراگراف های بزرگ و پرمطلب اجتناب
شود.
در مواردی که کاربرد دارد از نکات
Bulletدار استفاده شود.
برای کمک به مرور مطالب از متون Bold
،متون  ،Highlightedعنوان بندی
مطالب و تصاویر استفاده شود.
برای یادگیری بهتر است از لیست کردن
مطالب استفاده شود.
قبل از استفاده از  Hyperlinkتوضیحی
اجمالی درباره آن نوشته شود .
برای تاکید بر نکات مهم و مشخص کردن
آنها از  Boxاستفاده شود.
نکات مهم و تکالیف فراگیران و آموزش
های اصلی در باالی صفحه قرار گیرد.

 تصویر(در صورت لزوم)

تهیه شده رد مرکز آموزش اهی الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی اریان
دکتر بهاره عمرانی

 استفاده از تصاویر مرتبط در متون
جهت دقت نظر و افزایش
یادگیری

 صوتی و ویدئویی (در صورت لزوم)
 نسخه متنی فایل های صوتی
ضمیمه شود.
 فلوچارت/الگوریتم/نمودار
 در صورت لزوم

 مثال ها و تمرین ها و آزمون های بین متن
 کمک به تسلط یادگیرندگان در
درك مطلب و کسب آگاهی از
میزان پیشرفت خود می نماید
 انواع سواالت چند گزینه ای ،
جای خالی ،درست و نادرست و
غیره به همراه بازخورد پاسخ
درست لحاظ شود
 خالصه پایانی یا جمع بندی مطالب هر
فصل
 خالصه کل برنامه با استفاده از
متن و مرور مهمترین نکات
تدوین گردد.
7

واژه نامه و تعریف واژه ها و اصطالحات

 واژگان انگلیسی و معادل آنها به همراه
تعاریف مربوطه نوشته شود.

8

منابع و مراجع

 منابع مورد استفاده به صورت معتبر و به
روز با استفاده از روش منبع نویسی
) (APAیا  Vancouverنوشته شود.

9
منابع تکمیلی(در صورت لزوم)

 منابع اینترنتی
 آدرس الکترونیکی و فایل آنها
ضمیمه شود

تهیه شده رد مرکز آموزش اهی الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی اریان
دکتر بهاره عمرانی

 منابع کتابخانه ای
 مراجع با رعایت روش صحیح
منبع نویسی لحاظ شود
11

تشکر وقدردانی(درصورت لزوم)

 در صورت لزوم

11

پیوست ها (درصورت لزوم)

 در صورت وجود پیوست لحاظ شود

12

آزمون پایانی

 آزمون ها با در نظر گرفتن اهداف یادگیری
به صورت چند گزینه ای طراحی شود

تهیه شده رد مرکز آموزش اهی الکترونیکی دااگشنه علوم زپشکی اریان
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