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  دانشگاه علوم پزشكي مجازي

  مديريت مجازي سازي، معاونت زير ساخت
  چندرسانه اي  يكيالكترون محتوايراهنماي طراحي آموزشي 

  

ي يش محتواهايش از پبهاي علوم پزشكي كشور و توليد اين راهنما با توجه به توسعه قابل مالحظه يادگيري الكترونيكي در دانشگاه
يه شده ي مجازي تهم پزشكدر آن، و به منظور كمك به توليد محتواهاي استاندارد و اثربخش، در دانشگاه علو الكترونيكي براي استفاده

  ود.شها كمك هاي مجازي در دانشگاهاست. اميد است تا با توليد محتواهاي آموزشي مناسب، به توسعه كاربرد آموزش

 يتعاملچندرسانه اي  يكيالكترون محتواي  كي ارساخت

     املي پيشنهاد الكترونيكي تعمحتواي براي طراحي تدوين شده است  )Gagné, 1965(وقايع آموزشي گانيه ساختار زير كه بر اساس 

ست تعداد زم به ذكر ااست. المحتو طراحي آموزشي براي مبتني بر شواهد رهنمودهاي اين الگو، داراي چندين هر يك از گامد. شومي

يم تموضوعي يا  متناسب با نظر متخصصتواند ميدر عمل  و داردپيشنهادي  صرفا جنبه در محتواهاي الكترونيكي صفحات هر گام

  طراحي آموزشي تغيير يابد. 

 
ارايه شده هر بخش اثربخش آموزشي براي طراحي  يرهنمودهاي ،ي محتواي الكترونيكياجزادر جدول زير ضمن تعريف هر يك از 

  است.

  هنمودهار  محتواي اجزا

  :عنوان درس و معرفي استاد

اليد به عنوان درس و ترجيحا اولين اس 

  معرفي استاد اختصاص يابد.

  بايد كوتاه و گويا باشد.عنوان درس  -

  باشد. اهداف درس انگريب يبه خوبموضوع درس  -

  مشخص باشد و با اندازه قلم مناسب در صفحه نمايش داده شود.موضوع درس  -

  استاد در بخشي از صفحه نمايش داده شود.با كيفيت و جديد تصوير  -
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  پس زمينه صرفا براي ابتدا و انتهاي درس جايز است. يقيموس -

  هدف هاي آموزشي:

و كه از ا يريادگياز بازده  ديبا رندهيادگي

 دومصفحه لذا آگاه باشد.  رود،يانتظار م

 يرسـم ريروشن و غ حيتوض كيشامل 

   درس است. هدف هاي يادگيرياز 

  رت رفتاري بيان شود.به صوو ترجيحا درس به طور واضح  ياهداف آموزش -

  شود. انيب حركتي)-تاكسونومي (شناختي، عاطفي، روانيدر سطوح باالي اهداف آموزشي  -

   مشخص بيان شود. به طور روديهر درس انتظار م انيدر پا رندگانيادگيآنچه از  -

  اهداف آموزشي بيان شده بعد از مطالعه درس توسط يادگيرنده قابل تحقق باشد.  -

  .داشته باشد يدرس با اهداف مشخص شده همخوان طول مدت -

  مقدمه: 

هــدف اصــلي از مقدمــه درس تســهيل 

وري آموختـــه هـــاي پيشـــين و آيـــاد

برانگيختن يادگيرنده براي ادامـه درس 

  است. 

  .استدرس  شروع براياز مطالب پيش نياز  يمقدمه مرور كوتاه -

  .ندزايانگيتوجه به درس برم يرا برا رندگانيادگيمقدمه  -

  شود.در مقدمه ذكر حث ديگر نسبت به مبادرس موقعيت  -

  را جذب كند. رندگانيادگيتا  ديرا با اطالعات جالب شروع كن مقدمه -

انند تا بتو ديده ، ارتباطاندآموختهقبال يادگيرندگان كه  يرا با موضوعاتجديد مطالب سعي كنيد  -

  ند.معنادار داشته باش يريادگيمناسب،  يبا سازمان ده

  محتوا (هسته درس):

 ٤تقريبا بـين ( چندين صفحهمحتوا در 

 لي) هسـته درس را تشـكاساليد ٢٥تا 

ــ ــ يم ــتن، د. ده ــي از م ــوا تركيب محت

ها و سواالت عملي است. گرافيك، مثال

 يريادگيـ ليتسـهاز ايـن بخـش  هدف

و بايسـتي در سـطح  استيادگيرندگان 

 فيـطدانش و سن مخاطبان ارايه شود. 

ــ ــتكناز  يعيوس ــاكي ــ يه    را  يآموزش

   .كردارائه مطالب استفاده  يتوان برايم

  .دياستفاده كن ييبه تنها كلمات يبه جا كيو گراف كلماتاز  ،يااصل چند رسانهطبق  -

  . دينمربوطه هماهنگ ك كيرا با گراف كلماتبه لحاظ مكاني و زماني  ،اصل مجاورتطبق  -

   هتر است.ر چه ساده تر و داراي عناصر كمتري باشد ب، صفحه اساليد هيكارادهياصل زطبق  -

  .دشوارايه  ياسبك محاورهبه با رعايت قواعد دستوري ، محتوا يساز ياصل شخصطبق  -

  .ديكن تيريآن را مد يدگيچيمختلف، پ يهابا شكستن درس به بخش، ياصل جداسازطبق  -

  .گردد تيرعا ازهاين شيدرس ارائه پ يمحتوا يدر توالطبق اصل پيش آموزش،  -

  باشد. درك بلهمه قا يبرا يفرهنگ نهيزميشد كه فارغ از پيارائه ده ييهامثال رندگانيادگيبه  -

  با سطح مخاطب آن دوره منطبق باشد. ديارائه شده درباره موضوع با اتيسطح جزئ -

  ارائه شود.موثق  منابع ،محتواو اطالعات ارائه شده در  قيحقا يبرا -

 .دشواعمال مهم  يا مفاهيم مطالب يها برايسازو برجسته دهايتأك -

  ه شود.در اساليد استفاد ...ها و ها، تصاوير، گرافتا حدامكان به جاي متن، از مدل -

 ود.شمتناسب با هدف و موضوع درس از ويدئو، پويانمايي، تصوير، صوت و شكل استفاده  -

 د.موزش باشعامل مهمي در آ ،د كه حركتشوفاده از ويدئو و پويانمايي است دزماني بايتنها  -

  در نظر گرفته شود. نمايش محتوا (توقف، نمايش)كنترل  يهايژگيو -

  :خالصه

 درس يديـنكـات كلاز  يفهرستشامل 

كمـك است كه  نيخالصه ا هدفاست. 

كات كليدي درسي را كند تا يادگيرنده ن

  د. به خاطر بسپار

  شود.مطالب درس ارايه از  ياخالصه -

  درك مطالب ديگر ضرورت دارد بيان شود. براينكات كليدي درس كه يادگيري آن  -

الصه رايه خااز راهبردهاي يادگيري خالقانه (نقشه مفهومي، چارت، دسته بندي و غيره) براي  -

  استفاده شود.

  مختلف درس در خالصه مشخص باشد. مفاهيمسازماندهي و ارتباط بين  -

  نها ارايه شود.آيادگيري بهتر مطالب درس و به خاطر سپاري براي  راهبردهايي -
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  .تلخيص گرددبرجسته سازي، مدل، گرافيك و غيره نكات كليدي درس در صفحه فنون با  -

  ذكر شود.درس در صفحه مستقلي براي محتواي منابع استفاده شده  -

  شود. ارايه مطالعه بيشتر يبرا ييهامنابع و پيوند -

  :تمرين يا آزمون

ــتي  ــب درس بايس ــه مطال ــد از اراي بع

يادگيرندگان بتوانند آموخته هاي خـود 

را آزمون كنند يا اسـتاد دانشـجويان را 

براي انتقال يادگيري و آموختن بيشـتر 

دعوت كند. در اين بخـش يـا سـواالتي 

براي درگيـري بيشـتر يادگيرنـدگان بـا 

نهـا بـراي آگـردد يـا از محتوا طرح مي

اين  شود.ميدعوت  فعاليتيانجام دادن 

ــواي  ــارج از محت ــد خ ــي توان ــش م بخ

 كترونيكي و در نويد در بخش تكليفال

  يا خودآزمون قرار گيرد. 

  شود. انيبه طور واضح ب فيانجام تكال يبرا ارهايانتظارات و مع -

 ت)و درست / نادرس يانهيچندگز ،ي، جور كردنتشريحيكوته پاسخ، نواع مختلف سؤاالت (از ا -

  .استفاده شود

  را نشان دهد. حيصح يهاپاسخ ايزخورد ارائه كرده با ديهر آزمون با -

 تيداو ه قيتشو شتريب ميمفاه يآنها را به جستجو رندگان،يادگيداده شده به پاسخ  بازخورده -

 كند.

  .ابنديارائه شود تا از عملكردشان اطالع  رندگانيادگي يبرانتيجه آزمون  -

مرين ت، دئويده ومشاه شتر،يو مطالعه منابع ب جستجوارجاع به (مانند  يادگيري يهاتيانجام فعال -

ر امر دمشاركت  را به رندگانيادگي) ...و  ياطالعات يهاگاهي، پالينك سايت ،يمجاز شگاهيآزما در

  شود. و باعث انتقال يادگيري مي كنديم بيترغ يريادگي

   :شناسه درس

مشخصات درس و حـق تـاليف در ايـن 

  صفحه قرار گيرد.

  ود.ارايه ش يك صفحهدر ) ، مالكيتناشر ،مدرس سنده،ينو عنوان، مخاطب،(درس مشخصات  -

 ير محتواو سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتبادرس بر اساس موضوع  ديمدرس/مولف مسوول با -

   باشد. كسالياز  شتريزمان ب نيرا مشخص كند و بهتر است ا يكيالكترون

  شود.مشخص  ،درس ديتول خيتار -

  :موارد تكميلي

توليـد است در  منكات يا مواردي كه الز

  محتواي الكترونيكي رعايت شود.

 قابل يبه راحت رندگانيادگي ازيباشد كه اطالعات مورد ن يبه گونه ا فهرست مطالب درس -

 باشد. يدسترس

 تيالبه فع ندبتوا يبه راحت رندهيادگيناوبري محتواي الكترونيكي توليد شده، به گونه اي باشد كه  -

  را تكرار، متوقف، و آن را ادامه دهد. تيفعال كي ايحركت كند  يو قبل يدبع

   ه گردد.) ارايبه يك زبان (فارسي يا زبان انگليسي بهتر استمحتواي اساليدها و فهرست مطالب  -

  مالكيت معنوي:

ــوا ــيالكترون يدر محت ــبا يك ــول  دي اص

   و تعهـــد ، مالكيـــت معنـــويياخالقـــ

  شود تيرعا ياحرفه

 ايهژوهشاخالق در پ يعموم يراهنمال اخالقي بايد در محتواهاي الكترونيكي مطابق با اصو -

ر دي القاخ كدهايو  يعلوم پزشك ياخالق در انتشار آثار پژوهش يكشور يراهنما ،يعلوم پزشك

  ود.ش تيرعامحتواهاي الكترونيكي، 

 دياب رهيغ ها و مليف ر،ي، تصاوها، نمودارهاو تمام عكس يكيالكترون يمطالب ارائه شده در محتوا -

  .مجوز استفاده از صاحب اثر و با ذكر منبع باشد يدارا
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  د:كني زير نيز استفادهچك ليست ه سازي محتواي چندرسانه اي مي توانيد از امادبراي 

  

  محتواي چند رسانه اينحوه آماده سازي درس براي ارائه به صورت ليست چك 

  لزومي ندارد  بلي  گويه ها
  -    و سازمان متولي مولف و همكار تدوينذكر نام و مشخصات 

  -    و برانگيزانندهمناسب شروع 

     مناسب (عناوين و زير عناوين) معرفي و اهداف درس

  سناريوي مناسبداشتن 

 

  -     قرار دادن فراگير مخاطبو شيوا و رسا بيان 

       مشخص كردن نكات كليدي در متن

  -   استفاده از لحن تأكيدي در نكات مهم

  -   مطالب ارائه شدهمنطقي توالي 

  -    رعايت اصول زيباشناختي و خوانايي متن

  -   بندي و خالصه جمعارائه 

  -   دقيقه) ٣٠دقيقه و حداكثر  ٢٠رعايت زمان كلي محتوا (مطلوب در سقف 

يد بوده ه اسالضبط محتوا به صورت اساليد ب(تقسيم بندي مناسب محتوا و امكان مرور و تكرار هر قسمت 

 )استدقيقه  ٣و متوسط زمان صحبت بر روي هر اساليد

  -  

     شكل صوتي و متني به صورت مجزاامكان دريافت محتوا به 

  -     نكات الزم براي تدوين اساليدهاتمامي رعايت 

  -    تناسب كامل متن اساليدها با سخنراني

      استفاده مناسب از فيلم، انيمشن و ....

  -    رعايت كپي رايت

     )ري در نويد(براي بارگذا ، تكليف يا گفتگوخودآزمون يادگيري-ياددهيتعاملي فعاليتهاي  بيني پيش 

  

  

  موفق باشيد

  معاونت زير ساخت

  دانشگاه علوم پزشكي مجازي


