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 به نام خدا

 محتوای آموزشی 

به کلیه ی مطالب تولیدی شامل نوشته ها و تصاویر ، انواع فیلم ، پوستر ، برنامه ، نرم افزارو ... که 

 آموزشی نامیده می شود. و یا تربیتی باشد، محتوای حاوی نکات آموزشی

تولید محتوا باید چند رسانه ای ، کابردی و تعاملی باشدو کار یادگیری را آسان نموده و بر پایه ی 

 علوم تربیتی و علوم رایانه ای تولید شده باشد.

 دسته بندی نرم افزارها

 نرم افزار های آموزشی و تربیتی دانش آموزی

 ر های آموزشی و تربیتی معلماننرم افزا

 نرم افزار های آموزشی و تربیتی ویژه ی کالس درس

 



 نرم افزار های آموزشی و تربیتی دانش آموزی

 

 مخاطب آن دانش آموز است ـ

 در مدرسه و بیرون از مدرسه  استفاده می شود.

نرم افزار های خود آموز ، مکمل ، فرهنگ و دایرة المعارف ، بازی و سرگرمی ، تکلیف الکترونیکی ، 

 شبیه سازی ، آزمایشگاه ، کارگاه مجازی، کتاب های الکترونیکی ، آزمون ساز         

 

 نرم افزار های آموزشی و تربیتی معلمان

 

 مخاطب و استفاده کننده ی آن معلم است.

 از شایستگی های عمومی ، حرفه ای و تخصصی معلمان تولید می شوند. برای حمایت

 شامل : نرم افزارهای راهنمای معلم ، نرم افزار های ابزار معلم ، کتاب الکترونیکی

 

 نرم افزار های آموزشی و تربیتی ویژه ی کالس درس

 

یادگیری در کالس درس  –مخاطب آن دانش آموز و استفاده کننده ی آن معلم در فرایند یاددهی 

 است .

 نرم افزارهای ابزار معلم ، اجزای آموزشی شبیه ساز ، 

 ، نرم افزار آزمایشگاه ،و کارگاه مجازی ،کتاب های الکترونیکی ، و نرم افزارهای آزمون ساز

 

 نرم افزار های آموزشی و تربیتی معلمان

 مخاطب و استفاده کننده ی آن معلم است.



 شایستگی های عمومی ، حرفه ای و تخصصی معلمان تولید می شوند.برای حمایت از 

 شامل : نرم افزارهای راهنمای معلم ، نرم افزار های ابزار معلم ، کتاب الکترونیکی

 نرم افزارهای ابزار معلم ، اجزای آموزشی شبیه ساز ، 

 زارهای آزمون ساز، نرم افزار آزمایشگاه ،و کارگاه مجازی ،کتاب های الکترونیکی ، و نرم اف

 ویژگی های اختصاصی نرم افزارهای آموزشی و تربیتی

 

 

 به منظور تولید و ارزشیابی هر نرم افزار چهار ویژگی ضروری است

 محتوایی -1

 طراحی آموزشی -2

 فنی -3

 طراحی هنری -4

 

 

 ویژگی های محتوایی

 

های برنامه درسی  حوزه ی محتوا ، مفاهیم ، مهارت های اساسی و ایده های کلیدی و شایستگی 

 تربیت و یادگیری مورد نظر را پوشش ، تقویت و توسعه می دهد.

 ارتباط  عمودی و افقی  مفاهیم و مهارت ها و ایده های کلیدی رعایت شده است



محتوا و تصاویر نرم افزار ، ضمن اجتناب از ترویج خشونت و امور غیر اخالقی ، ارزش های اسالمی 

 تقویت کرده است .نظم را رعایت و 

 

 

 ویژگی های طراحی آموزشی

 یادگیری متناسب با برنامه ی حوزه ی تربیت و یادگیری است –راهبردهای یاددهی 

 باعث ایجاد تعامل ) ارتباط دو سویه ( شده است.

 توجه به  تنوع و غنی سازی محیط یادگیری دارد.

 ارایه ی بازخورد مناسب در نرم افزار

 ف و مناسب استفاده کرده است.از رسانه های مختل

 رعایت اصول طراحی پیام

 رویکرد فرایند محور و نتیجه محور از انواع ارزشیابی 

 روش ارزشیابی در تعداد و انواع و سطح دشواری با محتوا متناسب است

 ایرانی –ارتباط قالب گرافیکی با مراحل رشد مخاطب و هویت اسالمی 

 

 ویژگی های فنی

 نصب و استفاده استبه سادگی قابل 

 اجزای فنی نرم افزار دارای کارکرد صحیح هستند.

 حجم رسانه متناسب با محیط انتشار و استاندارد روز است.

 در سیستم های رایج ، قابل اجراست.

 از فناوری های جدید تولید محتوا بهره برده است



 حق مالکیت و آفرینش هنری

 ، تبلت ، وب قابل توسعه بوده در صورت نیاز به موبایل

 امنیت نرم افزارمانند سطح دسترسی به درستی انجام شده

 آموزش نرم افزار با روش های مختلف آنالین یا خود آموز 

 دارای قابلیت پشتیبان گیری و بازیابی از داده و فایل های مهم

 

 ویژگی های طراحی هنری

 کیفیت مناسب رسانه ها

 ع و منجر به یادگیری مناسب می شودرسانه ها فرایند آموزش را بهبود ، تسری

 کاربرپسند بوده و ویژگی های مناسب مطالب جهت جذب کاربران

 

 انواع نرم افزارها

 دو نوع تعاملی و غیر تعاملی

 غیر تعاملی یا )یک سویه(

 مانند عکس  ، فیلم، صدا ، نمودار ، جدول و....

 تعاملی )دوسویه(

 

 

 



 ی  تولید محتوانام برخی نرم افزارها

 

 نرم افزار اتوپلی

 نرم افزار استوری الین

 نرم افزارکپتیویت

 و ... .

 

 باشد می اثری هر معنوی و مادی مالکیت محتوا نوع هر تولید در مهم ی نکته کار شروع از قبل

 

 صد کاری  شد ساختن به شروع ی آماده ما سناریو و محتوایی ساختار و کلی طرح که زمانی بنابراین

 شود ساخته فرد خود توسط آن صد تا صفر از که است ناب درصد

 

 .... و نمودار و جدول و فیلم و عکس مثال

 

...  و صدا و انیمیشن و جدول و فیلم و سوال نمونه ها عکس و ها نوشته قالب در ما مطالب  باید یعنی

 .شود آماده

 شود می تعریف و گنجانده مجموعه یک در کلی  هنری طرح و قالب یک در سپس

 :بزنید رو کار استارت کنید سعی همکاران این بنابر

 

 

 الف



 را آن جزئی و کلی هدف و نموده تعریف را خود محتوایی ساختار یا کلی طرح یا آموزشی طرح 

 کنید مشخص

  ب

 نمایید مشخص را آن عملکرد  ی نحوه و کار ی خالصه 

  ج

 کنید  مشخص و تعریف را ، ها دکمه ، ها متحرک ، زمینه پس ، صدا ، فیلم ، عکس شامل مطالب

   د

 صدا ،  جدول و مطالب ،  ها نمودار  ، فیلم ، ها عکس طراحی

 هست کار ی مقدمه این پس 

 .کنیم طراحی بایدهمه    را اینها و

 هست موجود ساخت و ویرایش افزارهای نرم انواع  خدا شکر هم طراحی برای

 دارند وجود      حمل قابل    نصب قابل     کلی قالب دو در افزارها نرم 

 

 عکس ویرایش مثال

 فیلم ویرایش

  متن ویرایش

 ... ویرایش

 کنید سرچ را آن نام است کافی فقط

 
پایان

 این و گروه این به مربوط کانال در و شود می تهیه اف دی پی صورت به گروه مطالب شاهلل ان ضمنا

 شود می ارسال 
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