
 

    به نام خدا                          

 های یادگیری الکترونیکیراهنمای طراحی و تولید دوره

 دکتر ناصر همتی

هدف از ارائه این خالصه طراحی و تولید دوره های یادگیری الکترونیکی جهت ارائه در سامانه آموزش 

 .مداوم مجازی است

 .محتوا باید تعاملی بوده وترکیبی از متن، تصویر، صداوفیلم باشدبا توجه به استانداردهای این سامانه 

 .کلمه باشد  0333محتوا باید حداقل حاوی

 .تصویرها باید زیرنویس داشته باشد

 . مناسب صورت گرفته وفیلم ها با زبان فارسی ارائه شودصداگذاری در جاهای 

 . سئوال جهت آزمون ارائه شود 03-03سئوال در محتوا باشد و بین  03حداقل 

در صورت مبهم بودن مطلب ارائه شده در ذیل با تلفن همراه نویسنده یا ایمیل ارائه شده در پایان مطالب 

 .تماس گرفته شود

انه محتوای خود ی آموزشی جهت بررسی وارائه در سامتولید محتوا همکاران  محترم در صورت تمایل به

 .ارسال نمایندpdfیا pptرا به دبیر محترم آموزش مجازی یا از طریق ایمیل در قالب 

 . را بررسی کنید شده مطرحقبل از تولید محتوای آموزشی برای دروس تعیین شده، اهداف آموزشی  ‹

 "مطابقت"هر مرحله از فرایند جریان کارارزشیابی محتوای آموزشی با اهداف درس در های دانش و  اطمینان حاصل کنید که آزمون ‹

 .دارند

رسد اما برای  تمام دانش مورد نیاز برای رسیدن به اهداف یادگیری، از جمله اطالعاتی که ممکن است برای شما آشکار به نظر می ‹

 .است را فراهم کنید یادگیرندگان ناشناخته

دارند  افرادی که دوره را برمی. ها آشناتر هستند استفاده کنید نآزیاد با  ها به احتمال هایی که یادگیرندگان البته نه همه آن از مثال ‹

کند که مفاهیم  این کار به یادگیرندگان کمک می. ها استفاده کنید باشد، بنابراین از انواع مثال های مختلفی داشته ممکن است زمینه

 . ها را به خاطر بسپارند را درک کنند و آن

 : هر درس به شرح زیر است بندی موضوعات برای طبقه ‹

 .بخش اصلی محتوای آموزشی مفاهیمی است که یادگیرنده نیاز به درک آن دارد: باید دانست ‹

ی که ، اما اطالعاتاز جای دیگر نیز به دست آوردرا  شود ها تهیه می ی که برای آنتواند اطالعات یادگیرنده می: خوب است بدانیم ‹

 .کند موضوع، یا عالقه یادگیرنده کمک می درک بهتر افزایشبه  شوند طراحی می

 

 



 

 سبک زبان

 

قانون سرانگشتی این است که یک . برای انجام این کار، جمالت را کوتاه نگه دارید. روان و واضح بنویسید ،مستقیم، ساده ‹

 .نشود  از حددادهبیش ها یا اطالعات  است که به خواننده در هر زمان ایدهاین مهم . کلمه باشد 52جمله نباید بیشتر از 

 . از اصطالحات مخصوص یک صنف اجتناب کنید ‹

 .های فرهنگی خاص اجتناب کنید د، از زبان عامیانه و مثالنهست مختلف چند فرهنگاز اگر مخاطبان  ‹

ای  و محاوره از زبان غیررسمی. شان انگلیسی نیست به این واقعیت حساس باشید که بسیاری از یادگیرندگان زبان مادری ‹

 .   استفاده نکنید نوشتن متن برای

تر و  ساده تر، ها را به جمالت کوتاه نآو  تقسیم کنیدجمالت بلند را . استفاده از جمالت مرکب را به حداقل برسانید ‹

 . ترتبدیل کنید و از دو نقطه یا نقطه و ویرگول استفاده کنید واضح

شود و  سازی آموزش می کنید که منجر به شخصی فادهبرای اشاره به یادگیرندگان است( "شما"مثال )از ضمایر شخصی  ‹

 . کند یادگیرندگان را درگیر می

 .کنید دار در زمان مناسب استفاده بولت فهرستاز  ‹

 "هنر انسان بهتر از ثروت اوست"، از "هنر مرد به ز دولت اوست"به جای زبان جنسی : به عنوان مثال)از زبان غیرجنسی  ‹

 .استفاده کنید

با افزایش و کاهش آهنگ . شود غیرفعال، عامل فعالیت اغلب از صحنه ناپدید می بسترهایدر . کنید استفاده از صدای فعال ‹

 .صدا توجه افراد را جلب کنید

باشید که کلمات  داشتهدر نظر . بنویسید راها  آنکامل شود امالی  وقتی برای اولین باراز کلمات اختصاری استفاده می ‹

 .شوندنامه اضافه  به واژهید اختصاری در صورت لزوم با

 

 

 

 یک دوره یادگیری الکترونیکی روش های تولید

 

 :عبارت است از استاد درستوسط برای یک دوره یادگیری الکترونیکی الزم دانش  اساسی ارایهدو  روش  ‹

 ند برای متخصص طراحی آموزشی منابع مکتوب محتوای آموزشی را تهیه کنندتوا می استاد درس. 

  دبنویسمحتوای آموزشی و درس الکترونیکی را خود استاد. 

به عنوان مثال، ممکن )د را ارایه کن بیشتر و ضروریبورد را بررسی و اطالعات  باید استوری استاد درس در هر دو مورد، ‹

 . (ندتهیه کالزم را تولید شده توسط طراح آموزشی بازخورد  یهای تکمیلی و سناریو ها یا مثال است براساس آزمون

شوند را  دوره است، که اهداف یادگیری وعناوینی که باید پوشش داده برنامه درسیتولید محتوای آموزشی بر اساس  ‹

 . کند توصیف می

و از د فراهم کنرا اهداف یادگیری  رسیدن بهباید تمام دانش مورد نیاز برای  استاد درسدر تالیف محتوای آموزشی،  ‹

 . دب کناطالعات غیرضروری اجتنا

های مختلف هستند درک شود همچنین  زبان نوشتار باید مستقیم، رسمی باشد و به راحتی توسط افرادی که از فرهنگ ‹

 .حساسیت جنسی ایجاد نکند



 

نامهیاروایتبورداستوری

 

 

در . فیلم اشاره داردهای مختلف  که بر نمایش تصویری از صحنهاست تولید فیلم برگرفته از روند از  "استوری بورد"اصطالح 

منظور ) نچه که در درس الکترونیکی نهایی اتفاق خواهدافتاد را به صورت صفحه به صفحه آبورد  یادگیری الکترونیکی، استوری

بلکه یک محصول میانی است که بعداً توسط . بورد محصول نهایی نیست استوری. کند توصیف می( صفحه نمایش است

 .گیرد گان وب برای تولید درس الکترونیکی نهایی که به صورت تعاملی است مورد استفاده قرار مینویسان و تولیدکنند برنامه
 

 :صفحه عنوان-0

 به نام خدا: الف

 عنوان :ب

 نویسنده  یا نویسندگان و تولید کننده و طراح آ موزشی:ج

 نام دانشگاه درپایین ضفحه و آرم دانشگاه در باالی صفحه گوشه یا وسط صفحه : د

 

اولین صفحه حاوی اطالعات روشن و توضیحات غیررسمی در مورد اهداف یادگیری درس :اهداف یادگیری-0

 .است

دوره و مزایای داشتن این  ارایه شده توسطدانش گیکاربرد که چگون اولیهنمایش از یک یا چند صفحه :مقدمه -0
 . هدف از مقدمه ایجاد انگیزه در یادگیرندگان جهت ادامه درس الکترونیکی است .کند راتوصیفمیدانش 

 محتوای اصلی درس-4

 :موارد زیر هستند شامل و دهند می تشکیل را اصلی درس که( 4-02)نمایش ای ازصفحات مجموعه

 متن ‹

 ها عناصر رسانه ‹

 ها مثال ‹

 سواالت تمرین ‹

طیف وسیعی از فنون آموزشی .ها را تسهیل کنند ها این است که یادگیری دانش و مهارت هدف آن
های چگونگی استفاده  این فنون، همراه با دستورالعمل. تواند برای ارایه محتوا مورد استفاده قرار گیرد می

 .استها  ها و تمرین ها، مثال ها، عناصر رسانه از رسانه

 بندییا جمع خالصه -2

 . یادگیرنده کمک کند تا نکات کلیدی درس را به خاطر بسپارد ن است که بههدف از خالصه ای. فهرستی از نکات کلیدی درس
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 .منبع ذکر شود 03-0منابع :منابع -

 طراحی سواالت



 .سواالت تمرین باید برای همه موضوعات و کارها طراحی شود ‹

 .پذیر است روشن و بدون ابهام باشد که امکان یمتن سوال باید تا جای ‹

که به طور روشن اشتباه است نقش مفیدی ندارد و عالقه یادگیرنده را  یایه گزینه. قابل قبول باشدهای اشتباه باید  گزینه ‹

 .   برد از بین می

اشتباهات رایج اطالعات مفیدی را در رابطه با   بینی پرتی یادگیرنده باشد، اما پیش های اشتباه نبایدبا هدف حواس گزینه ‹

 . کند بازخورد فراهم می

کند که  های دیگر باشد یادگیرنده تصور می ها بلندتر از پاسخ اگر یکی از پاسخ. های متنی باید یکسان باشد طول همه گزینه ‹

 . آن پاسخ درست است

پس از اینکه یادگیرنده به یک سوال پاسخ داد، در مورد اینکه آیا جواب درست یا اشتباه است با : ارائه بازخورد توضیحی ‹

 .فراهم کنیدی او برابازخورد توضیح مختصری را 

 نکاتی برای استفاده از متن در محتوای آموزشی
 .باشد داشتهرا دهید که بهترین خوانایی و شفافیت قرار متنی را روی صفحه نمایش  ‹

 .ها و نمودار جریانی برای کمک به درک محتوای آموزشی یادگیرندگان استفاده کنید در صورت امکان، از نمودارها، گراف ‹

( فدهمان هو ) همیشه باید برای یک هدف خاص  italicبه عنوان مثال، سبک یرا رعایت کنید، گرافیک قراردادهای ‹

 .استفاده شود

 .برای کمک به سازماندهی اطالعات یادگیرندگان استفاده کنید ها ها یا جدول از فهرست ‹

 .کنید ها استفاده و یا تمرکز توجه به آن فهرستها در یک  یا فضاهای خالی برای جداکردن آیتمBulletsاز  ‹

 باشید ها را در نظر داشته برای ارتقاء خوانایی متن فاصله لغات و ردیف

 

 در محتوای آموزشی گرافیک هانکاتی برای استفاده از
جنبه صرفاً  کهی های گرافیک. رد واقعی ندارند اجتناب کنیدکهایی که برای تکمیل اطالعات متنی کار سعی کنید که از گرافیک

با فرایند درک محتوای آموزشی ارایه  بطر تصاویر بی افزودن. دنند باید به حداقل برسنک به درک متن کمک نمیدارند و تزئینی 

 . شود کند، در نتیجه فرایند یادگیری با خطر مواجه می میشده تداخل 

 . گیرندگان تقسیم نشودکار رود به طوری که توجه یاد قطعات گرافیکی به در مجاورتمتن باید  ‹

 . گرافیک و روایت باید همزمان ارایه شوند تا توجه یادگیرنده تقسیم نشود ‹

 .استفاده کنید های دیجیتالی از عکساست شرایط واقعی زندگی شودکه شبیه به  عی خلق میزمینه واقزمانی کهیک  ‹

 .مراحل یک فرایند استفاده کردای از مراحل انجام کار یا  برای نمایش مجموعهتوان  می از انیمیشن ‹

 .دهد نشان می آموزشی را  ماتریس، نقشه مفهومی یا نمودار درختی روابط بین محتوای

 .را با یکدیگر مقایسه کنند دو یا چند متغیر دهد تا اجازه میبه یادگیرندگان دهد و  نشان می ها راروند ی،ودار خطنم ‹

 .استبرای مقایسه مقادیر و ابعاد مفید  ای، نمودار میله ‹

 .مفید است تناسبدهد وبه ویژه برای نشان دادن نسبت و  نشان میرا و کل  جزءروابط بین  ،نمودار پای ‹

 .شود پیچیده توصیه می  کارهای برای توصیف روش ی،نمودار جریان ‹

شود که به یادگیرندگان در جهت  کنند، بنابراین زمانی که تالش می ارائهرا  د سازمان و معنانتوان نمودارها می ‹

 .شود توصیه میبخاطرسپاری و یادآوری اطالعات کمک شود استفاده از نمودارها 



شود و ترتیب اطالعات روابط به طور دقیق منعکس توالی اطمینان حاصل شود که  در زمان ایجاد جدول متنی، باید ‹

ایجاد تضاد در جریان طبیعی . شوند و از باال به پایین در صفحه ظاهر می از چپ به راستعات تنظیم شود در نتیجه اطال

 . کنید دستورالعمل تفسیر واستفاده از جدول را تهیه کنید وقتی از جدول استفاده می. شود پرتی می موجب حواس

 .باشد مرتبطها  آن توصیفبا مطمئن شوید که کنید  می استفادهنمودار، گرافیک و تصاویر از  وقتی ‹

 

 

 

 

 در محتوای آموزشیانیمیشن هانکاتی برای استفاده از

 
 .به یادگیرنده اجازه بدهید که در هر زمان فقط روی یک شی تمرکز کند ‹

 .کنید و یا جهت حرکتاستفاده شده توجه به جزئیات انتخابجلب برای  عالمت پیکاناز  ‹

شودبه یادگیرنده باید اجازه داد تا به هر قطعه با سرعت  استفاده می پیچیدههای  انیمیشناست یااز طوالنی وقتی یک قطعه  ‹

 (.Pauseبه عنوان مثال امکان استفاده از دگمه )باشد  خود به جای تمام کردن کل مراحل دسترسی داشته

 . کنید  محدودرا انیمیشن های  جلوه استفاده از ‹

 

 در محتوای آموزشیصدانکاتی برای استفاده از

 

 .را کوتاه نگه داریدصدا  ‹

تواند  کار، صدا می به عنوان مثال، در طول نمایش یک روش. از صدا برای تکمیل عناصر بصری صفحه نمایش استفاده کنید ‹

 . شود هاستفاد شده سازی توضیح مراحل متحرک جهت

به هم را همزمان به کار ها و صداهای مربوط   کنید، گرافیک اگر از صدا برای توضیحات گرافیک و انیمیشن استفاده می ‹

 . ببرید تا توجه یادگیرنده تقسیم نشود

ازصدا برای خواندن متن روی صفحه نمایش استفاده نکنید به جای آن، روایت صوتی را با . از صداهای اضافی اجتناب کنید ‹

 .خالصه متنی ترکیب کنید

مدت طوالنی بر روی صفحه نمایش باشند تا  به الزم استهای کلیدی استفاده کنید که  شده برای پیغام از متن نوشته ‹

 .یادگیرندگان بتوانند به آن اطالعات در هر زمان مراجعه کنند

زمینه خودداری کنید، در صورتی که یادگیرندگان به صداها  از اضافه کردن بیش از حد صوت مانند موزیک و صداهای پس ‹

 . زمینه توجه کنند، به روایت موجود در محتوای آموزشی توجه کمتری خواهندکرد و موزیک پس

 

  
 در محتوای آموزشیفیلم نکاتی برای استفاده از

 



 .همراه باشد یهمیشه باید با توضیحات متنی نوشتاری یا روایت صوت ییتوالی ویدئو ‹

 .تواند با توالی تصویری جایگزین شود ویدیویی میدر شرایطی که قابلیت اتصال به پهنای باند محدود است،توالی  ‹

 .خودداری کنید یاددهندهسخنرانی  نمایشویدئو برای فقط از کاربرد  ‹

 

 

 خالصه
 : بورد برای درس الکترونیکی شامل عناصر زیر است ساختار یک استوریمعموالً 

 (بخش اصلی درس)مقدمه، محتوا و تمرین  ،اهداف یادگیری ‹

 .ها است ها و تمرین ها، مثال ترکیبی از متن، عناصر رسانهبخش اصلی درس  ‹

 تمرینو روش نمایش  toolkitsسرایی، رویکردهای مبتنی بر سناریو،  های آموزشی مانند داستان طیف وسیعی از تکنیک ‹

 . شوند استفاده می

 . ها برای تسهیل درک مفاهیم و کاربرد اصول راهبردی ضروری است لافزودن مثا ‹

ها برای اجتناب از اضافه بار  استفاده مناسب از آن. شوند د برای نشان دادن محتوا استفادهنتوان ی مختلف میها رسانه ‹

 .  کاری یادگیرنده مهم است حافظه

در یادگیری الکترونیکی با سرعت فردی، . ندنک تسهیل میرا دستیابی به اهداف یادگیری  ،هایتمرین و ارزیابی آزمون ‹

سواالت باید برای عناوین . های پاسخ و بازخورد پاسخ است ها به طور عمده شامل سواالت مرتبط با گزینه ها و آزمون تمرین

 .کنند تدوین شوندو برای تقویت یادگیری باید بازخورد توضیحی را فراهم ایا کاره
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