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برنامه و الکترونیک محتوای تولید سومراهنمای پودمان سازی

117صفحهپژوهش

دهدرباره ارائه کالس به را نتیجه و کنید تحقیق آموزشی الکترونیکی محتوای معایب و ید.مزایا

از: عبارتند آموزشی الکترونیکی محتوای مزایای از برخی

تسهی را یادگیری امر شنیداری و بصری جذابیت داشتن با الکترونیکی محتوای از بخشداستفاده می .ل

استفاده مختلف سنین در افراد استبرای راحت الکترونیکی محتوای .از

و ندارد مکانی و زمانی محدودیت الکترونیکی محتوای از استفاده و الکترونیکی جادمحتوای همه ر

است دسترس .قابل

فربز دانشجو و استاد حضوری تعامل امکان که آنست آموزش نوع این بر شده مطرح ایراد نیسترگترین .اهم

گروهی 117صفحهفعالیت

همکالسی با باره این در شود؟ تولید معلمان وسیله به باید صرفاً الکترونیکی محتوای کنید.هاآیا بحث خود ی

حرفه فعالیت و شغل به توجه با شخصی هر میخیر، خود کنای تولید الکترونیکی محتوای محتوایتواند د.

می و نیست آموزشی صرفاً کاتاالکترونیکی صورت به نشریهتواند یا الکترونیکی تبلیغاتی .لوگ . و الکترونیکی

باشد. .

118صفحهکنجکاوی

دهید. پیشنهاد را یک هر وظیفه و الکترونیک محتوای تولید گروه متخصص اعضای زیر جدول در

گروهردیف وظیفهعضو

پروژه1 مدیر

اجرایی روند و فلوچارت طراحی پروژه مدیر اصلی تعوظیفه است. یینپروژه

گروه میان هماهنگی و پروژه عوامل از یک هر دوظایف یکی مختلف، یگرهای

می پروژه مدیر وظایف باشد.از

گرافیست2
منوها، زمینه، پس شامل پروژه گرافیکی پوسته طراحی گرافیست وظیفه

است.دکمه . . . و نمادها لوگوها، ها،

صدا3 صدامتخصص مسئول

4
علمیکارشناس

موضوعی و
اطالعات درستی و محتوا صحت بررسی مسئول

5

متخصص

پویانمایی

)انیماتور(

پویانمایی تولید و پروژهتهیه نیاز مورد بههای و دارد عهده بر بارا دائم طور

طرح و تصاویر و است ارتباط در پروژه تهگرافیست وی از را الزم میهای کند.یه
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کننده6 تهیه

تهیه کنندهنقش تهیه اصلی وظیفه است. تشکیالتی و مالی عمدتا ،کننده

تجهی و ابزارها مالی، منابع تهیه پروژه، عوامل با هماهنگی و موردگفتگو زات

است. پروژه نیاز

7

و طراح

تکنولوژیست

آموزشی

جمع و شده بررسی دریافتمحتوای را موضوعی کارشناسان توسط شده آوری

می سعی و باکرده استفکند برای را آن مناسب، شیوه و راهکار درارائه اده

ب داشته مخاطب بر بیشتری تاثیرگذاری که کند سازی آماده طوری اشد.پروژه

8
نویس برنامه

ایچندرسانه

چندرسانه تولید حلقه آخرین در میمعموال قرار تولای اجزای و شدهگیرد ید

اساس بر و گرفته تحویل را سایرین آنتوسط برنامه، یکفلوچارت را پارچهها

می کند.سازی

ویدئو9 متخصص
آماده و تدوین فیلمویرایش، وظسازی از پروژه در استفاده مورد ایفهای

است. ویدئو متخصص

کارگاهی 120صفحهفعالیت

Captivate افزار نرم خود، هنرآموز کمک کنید.9با اجرا را

نرم بخوانید.نسخه را کارگاه رایانه روی شده نصب افزار

Help منوی About Adobe Captivateاز میگزینه را مربوط نسخه و انتخاب خوانیم.را

120صفحهکنجکاوی

Recent دکمه چیست؟کاربرد

Recent کردهپروژهدکمه کار تازگی به که میهایی نمایش را آنایم به دسترسی تا راحدهد باشد.تها تر

گروهی 121صفحهفعالیت

شکل به توجه اندازه2با از یک هر همکاربرد با آنها درباره و بررسی را پروژه صفحه بحثکهای خود السی

کنید.

Customسفارشی دلخواه اندازه

Apple ipadدستگاه ipadبرای های

Video-appleپروژه دستگاهبرای ویدیویی appleهایهای

Youtubeسرور در دادن قرار youtubeبرای

آمادهاندازه800*600و640*480 های
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121صفحه          کنجکاوی  

ذخیره پروندهپسوند چیست؟سازی کپتیویت cptxهای

کارگاهی 122صفحهفعالیت

گزینه از یک هر خود هنرآموز کمک جدولبه در را شکل بنویسید.2های

آماده محتویات و ابزارها حاوی اسالید یک Content Slideایجاد

خالی اسالید Blank Slideایجاد

آزمون ایجاد و سوال Question Slideاسالید

سوال دانش سطح تنظیم Knowledge Check Slideاسالید

برداری( )فیلم سازی شبیه Software Simulationتنظیم

نمایشی برداری Video Demoفیلم

PowerPoint فایل اسالیدهای اساس بر را PowerPoint Slideسازد.میاسالید

123صفحهکنجکاوی

Properties معنی به توجه چیست؟با پنل این کاربرد

می انتخاب کپتیویت در که شی هر عملکرد و خصوصیات تغییر propertiesبرای قسمت از دهاستفاشود

شود.می

123صفحهکنجکاوی

پروژه پشتیبان نسخه bakچیست؟پسوند

کارگاهی 125صفحهفعالیت

Text Entry Box ابزار کنید.کاربرد بررسی را

قسمت )در ورودی متن جعبه است، متن تایپ به نیاز که میText Entry Boxهایی ایجاد ه( که نگامشود

دارد. وجود کاربر توسط تایپ امکان اجرا،

گروهی 126صفحهفعالیت

جدولبا در خود، گروهی هم گزینه4کمک از یک هر Previewکاربرد ابزار بنویسید.های را
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127صفحهکنجکاوی

میان بنویسید.کلید را پروژه کل نمایش پیش بر

F کلید از پروژه کل از گرفتن نمایش پیش می4برای شود.استفاده

128صفحهکنجکاوی

Opacityچه چرا؟شکل دارد؟ مقداری

گارگاهی 128صفحهفعالیت

گزینه از یک هر کاربرد خود هنرآموز کمک )شکلبه بنویسید را تصویر ویرایش پنجره (5های

شرحگزینه

Brightnessتصویر روشنایی تعیین

Sharpnessتصویر وضوح تعیین

Contrastرنگ اختالف میزان

Alphaرنگ شفافیت

Hueرنگی درجه

Saturationرنگ اشباع

Gray Scaleتصویر کردن سفید و سیاه

Invert Colorرنگ کردن تصویرمعکوس های

133صفحهکنجکاوی

Memory Game معنی به توجه چیست؟با آن کاربرد

Memory Gameمی ویژگی این از استفاده با است. حافظه بازی معنی مطالببه بهتوان را صورتآموزشی

فراگیرد. بازی طریق از را مطالب کاربر تا کرد طراحی بازی

135صفحهکنجکاوی

شکل 12Snap Behaviorدر میتنظیم انجام عملی دهد؟چه

Drag عمل با کاربر که هنگامی کنیم، انتخاب را جهتی گزینههر وصلکردن خودش محل به را دریمها کند

شوند.همان مرتب جهت
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کارگاهی 137صفحهفعالیت

فیلم13شکل میتنظیمات نشان را گزینهبرداری از یک هر کاربرد خالی جاهای در رادهد. نویسید.بها

Screen Area

می تهیه فیلم زیر حالت دو به نمایش صفحه کند.از

Custom sizeمی تنظیم سفارشی صورت به را صفحه اندازه کنیم.:

Full screenمی برداری فیلم صفحه تمام از کند:

Application

نرم یک اندازهاز در میافزار تهیه فیلم زیر کند:های

Application windowفیلم محدوده لبه: به نرمبرداری پنجره چسبیدههای ازافزار و

می برداری فیلم کامل طور به افزار نرم کند.محیط

Application regionفیلم محدوده می: را محیطبرداری از ماوس وسیله به افزاررمنتوان

کرد. انتخاب

Custom sizeفیلم محدوده لبه: به میبرداری افزار نرم پنجره باهای و غییرتچسبد

می تغییر نیز برداری فیلم محدوده پنجره، کند.اندازه

Region Type

گزینه شامل بخش میاین زیر شد:باهای

Automaticفیلم اتمام از بعد که اسالیدهایی حالت این در می: تهیه بهشبرداری وند

می ایجاد خودکار است:طور زیر حالت چهار دارای که شوند،

Demoغیرتعاملی و نمایشی روش به برداری فیلم :

Assessmentتعاملی روش به برداری فیلم :

Trainingتعاملی که تمرینی برداری فیلم ک: برای راهنما کادر دارای و بهبوده مک

است. کاربر

Custom.است فوق روش سه از ترکیبی :

Manualدکمه شود ایجاد اسالید بخواهیم اگر حالت این در است دستی ضبط :

printScreen.بفشاریم باید را

Paningمی جابجا ماوس حرکت با یا خودکار صورت به را برداری فیلم کند.محدوده

Audioمی انتخاب میکروفون گوینده، صدای ضبط شود.برای

System audioمی ضبط هم سیستم صدای برداری فیلم شود.هنگام

Recordبرداری فیلم شروع

Settingمی استفاده برداری فیلم تنظیمات انجام منظور شود.به
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137صفحهکنجکاوی

فیلم پایان برای تابعی کلید میکدام استفاده شود؟برداری

End Fکلید کلید و است برداری فیلم پایان روش10برای به فیلم ضبط خاتمه ست.اFull motionکلید

138صفحهکنجکاوی

دارند؟وعالمت کاربردی چه

عدم و تغییرات از جلوگیری برای قفل عالمت و اشیاء نمایش عدم یا نمایش برای چشم اندازهتغیعالمت یرات

می کار به دارد قرار الیه این در که شی جابجایی رود.و

هستند؟ فعال ابزارهای از غیرتعاملی یا تعاملی اشیای چه فیلم ویرایش زمان در

140صفحهکنجکاوی

Demo برداری فیلم روش کنید.AssessmentوTrainingوسه مقایسه هم با را

Demoروش این در می: فقط کاربر که است غیرتعاملی و نمایشی روش به برداری نقشفیلم و عاملیتبیند

ندارد. فیلم در

Assessmentکلیک و بوده تعاملی فیلم حالت، این در ذخیره: فیلم، ضبط هنگام شده انجام زمانشهای و ده

می کنترل را فیلم اجرای روند نواحی این در کلیک با کاربر اکند.پخش در روش، این یاکاربرد تمرین یجاد

میآزمون نمایش را خطایی پیغام افزار نرم اشتباه انجام صورت در است. تعاملی اینهای بردهد. تاکید روش

دارد. آزمون یا تمرین در فرد ارزیابی

TrainingAssessment شبیه حدی تا روش این اش: پخش، هنگام کاربر اگر که تفاوت این با ماوسهاربوده، گر

می داده نمایش رنگی زرد راهنمای پیغام دهد، قرار شده کلیک نواحی در کاربررا به که میکشود تامک کند

ت و بوده مناسب تعاملی تمرین ایجاد برای روش این دهد. انجام درستی به را شده خواسته آموزشعمل بر اکید

دارد. تمرین در فرد

144صفحهپژوهش

آزموندر برخطمورد آزمونهای با آن تفاوت کنید.و تحقیق الکترونیکی های

آزمون میدر کاربر آنالین آزمهای لینک وارد اینترنت طریق از مکان هر و لحظه هر در ازتوان بعد و شود ون

شود. مطلع آن نتیجه از آزمون سواالت به پاسخ
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ن اینترنت به اتصال به نیاز الکترونیکی آزمون آدر خروجی فایل داشتن صورت در کاربر و هریست در زمون،

می بدهد.لحظه آزمون تواند

145صفحهکنجکاوی

بخش از یک جدولهر می6های انجام آزمون در تنظیماتی دهند؟چه

گزارش نحوه آزمونتنظیم نتیجه از Reportingگیری

ترکیب مثل آزمون روی اساسی تنظیمات امکااعمال سواالت، شماره نتصادفی

فعال آن، تصحیح و شده داده پاسخ سوال به بازگشت امکان سواالت، کردنمرور

سازی فعال و آن به مربوط تنظیمات و آزمون انتهای در نتیجه اعالم مرورصفحه

جواب مشاهده و آزمون صحیحنتیجه های

Setting

ی قبولی از پس که عملی و قبولی نمره حد آزموتنظیم در فرد قبولی عدم ویا ن

گیرد انجام باید
Pass or Fail

بخش عناوین دکمهتنظیم مثل آزمون مختلف پیغامهای و آزمونها داخل Default Labelsهای

146صفحهکنجکاوی

شکل نمادهای به توجه بنویسید.18با آن مقابل در و بزنید حدس را سواالت از یک هر نوع ،

Multiple Choiceگزینه ایچند

True/Falseصحیح/غلط

Fill-In-The-Blankکردنی تکمیل

Short Answerپاسخ کوتاه

Matchingجورکردنی

Hot Spaceکردنی کلیک

Sequenceکردنی مرتب

Rating Scaleسنجی نظر

Random Questionتصادفی سوال
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147صفحهپژوهش

مورد دهیدر ارائه کالس به و کرده آوری جمع را اطالعاتی کپتیویت در تشریحی سواالت د.طراحی

می سوال به متفاوتی های پاسخ کاربر و هستند مفهومی تشریحی سواالت اکثر اینکه به توجه راحتیبا به دهد،

کوتاهنمی سواالت طراحی امکان اما کرد. طراحی کپتیویت در را سواالت اینگونه درتوان وجودپاسخ کپتیویت

می مشخص طراح توسط است کلیدی کلمه چند یا یک که پاسخ سواالت گونه این در کاردارد. و هرشود به بر

پاسخ از کرد.کدام خواهد دریافت را آن نمره کند اشاره که ها

147صفحهکنجکاوی

Survey دارد؟گزینه کاربردی چه

نظر سواالت برای گزینه میاین کار به نمره بدون و رود.سنجی

150صفحهکنجکاوی

برود. بعدی سوال اسالید به پاسخ، از پس که کنید تنظیم طوری را سوال

ب سوال، بودن نادرست یا درست نمایش و پاسخ ثبت بدون سوال هر به پاسخ از بعد بخواهیم سوالاگر اسالید ه

مسیر از برود Quiz/quiz preferenceSubmit Allبعدی گزینه کنید.، فعال را

151صفحهکنجکاوی

شکل و22در + عالمت بنویسید.–کاربرد را

عالمت از و پاسخ کردن اضافه برای + عالمت پاسخ–از لیست از پاسخ حذف مبرای استفاده شود.یها

152صفحهکنجکاوی

می پاسخچگونه دور نباشد؟توان مشاهده قابل اجرا زمان که طوری به کرد حذف را ها

Hotspot اینکه )Widthبرای ضخامت خصوصیات، پنجره در نشود، دیده صفحه کنید.روی صفر را آن )
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید سومراهنمای پودمان سازی

کارگاهی 153صفحهفعالیت

بنویسید. را کارنامه سطرهای از یک هر کاربرد بروید. کارنامه اسالید به

شما You Scoredنمره

نمره Maximum Scoreبیشترین

صحیح Correct Questionسواالت

سواالت Total Questionکل

Accuracyدقت

آزمون تکرار دفعات Attemptsتعداد

153صفحهکنجکاوی

می Quizچگونه پنل در کارنامه تنظیمات از استفاده با کرد؟توان مخفی را کارنامه متغیرهای

میبا نظر مورد متغیر کنار تیک کرد.حذف مخفی آزمون نتیجه در را متغیر آن توان

کارگاهی 154صفحهفعالیت

گزینه از یک هر شکلکاربرد بنویسید.27های را

AgreeSomewhat AgreeNeutralSomewhat DisagreeDisagree

موافقموافق حدی طرفتا مخالفبی حدی مخالفتا

154صفحهکنجکاوی

Graded گزینه است؟چرا فعال غیر نظرسنجی سواالت برای

یک در کاربران نظرات سنجش و بندی درجه برای بیشتر و بوده )نمره( امتیاز بدون سواالت استفادهاین پروژه

شوند.می

155صفحهپژوهش

Pretest Question slide تفاوت مورد کالسKnowledge Check slideودر به را نتیجه و کنید ارائهتحقیق

دهید.

Knowledge Check Slide سواالت انتدر برای بیشتر سواالت این از ندارد، وجود کارنامه اطالعاتاسالید قال

می استفاده خاصی موضوع مورد شوددر
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برنامه و الکترونیک محتوای تولید سومراهنمای پودمان سازی

میPretest Question slideسواالت استفاده کالس سطح تعیین آموزشبرای به نیاز صورت در تا شود،

شوند منتقل مربوطه اسالید به قبل مطالب

کارگاهی 158صفحهفعالیت

شکل دکمه31در از یک هر بنویسید.عملکرد را پروژه کنترلی نوار روی های

159صفحهکنجکاوی

Playbar Two Rows گزینه که صورتی میدر ایجاد تغییری چه کنیم فعال شود؟را

شد. خواهد داده نمایش ردیف دو در کنترلی نوار

160صفحهکنجکاوی

Videoگزینه میExecutableوهای تولید خروجی نوع کنند؟چه

Video mpگزینه گزینه4خروجی executableeو میxeخروجی کند.تولید
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