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راهنمای کلی اساتید
برای تهیه محتوای چندرسانهای ( به وسیله ابزار محتواساز)

محتوای چندرساااانه ای کامال خودآموز (با رویکرد آموزش از دور ) با شااارایی زیر ت یه و تولید می شاااود که
توضیحات مبسوط به هر یک در دستورالعمل کلی آموزشی-فنی درج شده است :
 براساس آخرین سرفصل مصوب وزارت علوم ،فناوری و تحقیقات و منابع مرجع
 به میزان حداقل  8ساعت برای هر واحد درسی
 مطابق با الگوی طرح درس و سناریونویسی استاندارد دانشگاه
 استفاده از ابزار پاورپوینت به عنوان ابزار پایه و در صورت تمایل دیگر ابزارهای محتواساز به عنوان ابزار تکمیلی
 با تاکید بر به کارگیری ترکیبی از انواع تصاویر و اینفوگرافیکها  +کلیدواژه ها به جای درج متن به شکل خام
 صااداگراری و ارا ااه تاادریی شاافاهی درس باار روی محتااوای اینفااوگرافیکی هاار اسااالید بااا لحاان و ادبیاااتی
مسلی ،طبیعی ،صمیمی و محترمانه در زمان تدریی که روخوانی نباشد.
 تحویل دو نس ا ه (*.pptیا  )*.pptxو نیز  Movieاز محتوا و موارد درخواسااتی مندرج در دسااتورالعمل کلی
آموزشی-فنی
 کساا حداقل  %40امتیاز برای هر یک از سااه جدول شاااخ های نظارت علمی /آموزشاای و فنی (مندرج در
د ستورالعمل کلی آموز شی-فنی) و نیز ک س میانگین حداقل  51امتیاز از  100امتیاز سه جدول مرکور الزامی
است.
 رعایت استاندار قال بندی ،متن و فونت به شرح زیر :
استفاده از پس زمینه ساده برای اسالید و پرهیز از انت اب  Templateهای طرحدار

استفاده از حداکثر فضا در اسالید با رعایت فاصله گراری  5درصدی از کلیه حاشیههای صفحه
جایگراری لوگوی ترانسپرنت دانشگاه در همه اسالیدها در گوشه باال از سمت چپ
درج آدرس بار (نوار نشااانی) در باالی اسااالید به صااورت راساات چین که از عنوان کلی جلسااه شااروع و به
جز یترین عنوان ختم می شود.
رعایت اصول استانداردهای مربوط به انتخاب رنگ ها و حفظ خوانایی متن با انت اب رنگ پی زمینه
رعایت اصول استانداردهای مربوط به انتخاب تصاویر و اینفوگرافیک ها

پرهیز از به کاربردن سبکها و اندازههای متعدد در استفاده از فونت ها و رعایت استاندارد فونت و اندازه
قلم در ب شهای م تلف زیر بر حس : pt
بخش استفاده شده

نوع فونت

سایز فونت

آدرس بار

B Nazanin

20

متون فارسی

B Nazanin

20 - 22
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برای تهیه محتوای چندرسانهای ( به وسیله ابزار محتواساز)
متون عربی

Traditional arabic

20 - 22

متن انگلیسی یا زبانهای بر پایه التین

Times New Roman

20 – 22

عنوان ها

متغیر براساس نوع زبان استفاده شده در متن
مطابق با ردیف های باال

28 - 32

 محتوا هر درس باید با چ ارچوب ،ترتی و دسته بندی ( الگوی طرح درس ) زیر ارا ه شود :
مبحث آغازین
 .1تیتراژ آغازین ( پیش درآمد  +عنوان بندی درس و جلسه)
 .2شناسنامه
(معرفی مش صات درس و جلسه /معرفی منابع و مولفین /معرفی استاد محتوا /تاریخ تولید/عنوان دانشگاه و دفتر)
 .3معرفی استاد
 .4هدفهای کلی درس و جلسه
 .5ارا ه پیش دانستهها یا مروری بر جلسه گرشته
 .6ارایه عنوان و زیر مباحث جلسه در نقشه مف ومی

هر یک از مباحث اصلی درس ( بین  5تا  15دقیقه)
.1

عنوان (تیتر) مبحث

.2

ایجاد انگیزش و هیجان با طرح چالش واقعی

.3

نقشه مف ومی

.4

تعیین سطوح یادگیری و هدفهای رفتاری

.5

نوار نشانی (آدرس بار)

.6

تبدیل و ارا ه محتوای نوشتاری به انواع اینفوگرافیک

.7

تدریی شفاهی ( بر روی اینفوگرافیکها )

.8

تمرین یا خودآزمایی

.1

خالصه اینفوگرافیکی جلسه

.2

واژگان ت صصی و کلیدی

.3

پرسش و تمرین

.4

ارا ه منابع و مطال تکمیلی

.5

تبیین عناوین مباحث جلسه آتی

.6

تیتراژ پایانی

مباحث پایانی
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