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 هدف:

آموزش محیط ها، نرم افزارها و اپلیکیشن های تولید 

 محتوای الکترونیکی وآموزش مجازی

 

  

 

 



 

 

 

 ترونیکیکمحتوای ال افزارهای آموزش تولید لیست نرم

 

اصول تولید محتوای 

 الکترونیکی آموزشی
 مشاهده

راهنمای استفاده از 

 ی بسته آموزشیلینکها

 مشاهده

 آموزش مربوط به شبکه شاد

 مشاهده شادآموزش 

 کالس های مجازی و وبینار

 مشاهده Adobe connectآموزش 

 مشاهده sky Roomآموزش 

ایجاد کالس مجازی درسایت 

Easy Class 
 مشاهده

 نرم افزارهای ضبط تصویر وتولید محتوا

نرم افزار ضبط از صفحه 

 تلفن همراه

X Recorder 
 مشاهده

 صفحه از ضبط افزار نرم

 همراه تلفن

AZ SCREEN RECORDER 
 مشاهده

 صفحه از ضبط افزار نرم

   Mobizenهمراه تلفن
 مشاهده

از صفحه  ضبط افزار نرم

 تلفن همراه

DU recorder 

 مشاهده

https://s16.picofile.com/file/8415126534/%D9%85%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C1.pptx.html
https://s17.picofile.com/file/8414805000/Help_1.m4v.html
https://s17.picofile.com/file/8413799976/Shad_Learning_fMoradi.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8414286318/AdobeConnect.zip.html
https://s16.picofile.com/file/8414285376/skyroom.zip.html
https://s16.picofile.com/file/8413914868/EasyClasss.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8414665168/XRecorder.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414274726/AzScreenRecorder.zip.html
https://s16.picofile.com/file/8413877450/Mobizen.rar.html
file:///C:/Users/parto/Desktop/New%20folder%20(2)/com/file/8414757576/DU_Recorder.rar.html


 نرم افزار ضبط از صفحه

 FlashBackPro نمایش 
 مشاهده

 نرم افزار ضبط از صفحه

 Snag it نمایش
 مشاهده

آموزشی در فیلم طراحی 

camscanner 
 مشاهده

 مشاهده Auto Playتولید محتوا با 

نرم افزارهای ضبط از 

  Ocamصفحه
 مشاهده

 مشاهده One note آموزشی بسته تولید

 

افزارضبط از صفحه  نرم

 Powerrec نمایش

 
 

 مشاهده

 مشاهده Story lineتولید محتوا با 

  Power pointآموزش نرم افزار 

 فیلم برداری و تولید محتوا
 مشاهده

نرم افزارفیلم برداری از 

 صفحه نمایش

Fast stone 

 1مشاهده 
 2مشاهده 

نرم افزارفیلم برداری از 

 صفحه نمایش

Camtasia 
 مشاهده

تولید محتوای الکترونیک با 

 نرم افزار 

Adobe captivate 
 مشاهده

 مشاهده Bandicam آموزش نرم افزار

 مشاهده Sniping tool آموزش نرم افزار

https://s16.picofile.com/file/8413875668/FlashBackpro.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414156226/Snagit.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414687818/cameraScanner.zip.html
https://s16.picofile.com/file/8414354342/film_AutoPlay.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414107700/film_oCam.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8413876784/OneNote.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414624592/Apower.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414743034/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_%D8%B6%D8%A8%D8%B7_%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A8%D8%A7_Story_Line.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414835350/powerpoint.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414587334/FastStoneCpature.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414587334/FastStoneCpature.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8414852826/fast_stone.zip.html
https://drive.google.com/file/d/1dKMuUpQaTn3c7842BQQ9e_f6mO0ukZpx/view?usp=sharing
https://shatelland.com/upload/files/38f295b7-b76e-487e-8fae-22a86647d5ec
https://s16.picofile.com/file/8414375618/bandicam.zip.html
https://s17.picofile.com/file/8413990950/sniping_tool.zip.html


 تولید آزمون الکترونیک

 مشاهده Adobe Captivateآزمون سازی در 

     تولید آزمون درسایت

Class Marker.com 
 مشاهده

 مشاهده flexi quiz تولید آزمون درسایت

 Google  Doc طراحی آزمون در
 1مشاهده 

 2مشاهده 

 مشاهده Digiformآزمون آنالین در

 مشاهده Testmozمعرفی آزمون ساز 

ساخت آزمون آنالین درسامانه 

Eazm.ir 
 مشاهده

 مشاهده طراحی آزمون درسایت همگام

 کنترل کامپیوتر کاربر وصفحه هوشمند

نرم افزار ارتباط از راه 

 ANY DESKدور
 مشاهده

 مشاهده Open Boardآموزش نرم افزار 

 کاهش حجم فایل ها

استفاده از نرم افزار 

Format Factory 
 مشاهده

 مشاهده videosmallerاستفاده ازسایت 

https://shatelland.com/upload/files/5fb5c323-c93d-464c-a734-45403840ca45
https://s16.picofile.com/file/8413808018/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_ClassMarker.rar
https://s17.picofile.com/file/8413987692/flexi_quiz.zip.htm
https://drive.google.com/drive/folders/1arCirICWabitZyrdHDa9VoQfauz9dikx
https://drive.google.com/drive/folders/1arCirICWabitZyrdHDa9VoQfauz9dikx
https://s16.picofile.com/file/8413951092/googleformfinal.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414165026/digiform.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8414683076/testmoz.zip.html
https://s17.picofile.com/file/8413874518/Eazm_ir.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8414285650/hamgam.zip.html
https://s17.picofile.com/file/8413873826/AnyDesk.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8413877242/OpenBoard.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8413876292/FormatFactory.rar.html
https://s16.picofile.com/file/8413772484/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4_video_smaller.zip.html


تصاویر تغییراندازه وفرمت 

 بانرم افزار

Light image resizer 
 مشاهده

 مشاهده convertorمعرفی نرم افزار 

 مشاهده compressorمعرفی نرم افزار 

ویرایش سوال اسکن شده 

وکاهش حجم عکس با نرم 

 paintافزار
 مشاهده

 استفاده از سایت آپارات

روش بارگذاری فیلم در 

 آپارات
 مشاهده

 Gmailاستفاده ازحساب کاربری 

ایجاد حساب کاربری ومدیریت 

 کاربری حساب
 مشاهده

 

  

https://s16.picofile.com/file/8413988626/light_image_resizer.zip.html
https://s16.picofile.com/file/8414194284/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_Converter.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8414191384/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85_%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C_Compressor.rar.html
https://s17.picofile.com/file/8413989426/paint.zip.html
https://drive.google.com/file/d/1jMycqj2n5Cjr41zmL6Atj6RA99LVbLS3/view?usp=sharing
https://s17.picofile.com/file/8414221692/Gmail.rar.html

