
 

 

 5پیام 

 جازی مموزش آادگیری الکترونیکی و ییشرفته پدوره 

 آموزشی و تولید محتوای الکترونیکیآشنایی با فناوری های نوین دوره 

  5ویژه دانشگاههای کالن منطقه 
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  55پیام پیام 

  جازی جازی ممموزش موزش آآادگیری الکترونیکی و ادگیری الکترونیکی و یییشرفته یشرفته پپدوره دوره 
 آشنایی با فناوری های نوین آموزشی و تولید محتوای الکترونیکی 

 مقدمه 

بذر فراینذاهای  روز افذوون توسعه آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی از مقوله هایی است که در سالهای اخیر با گسترش و تاثیر گذااری

یگذر یذادگیری اه نودیذ  دتاریس و یادگیری مورد توجه قرار گرفته است و رونا پرشتاب توسعه آن در جهذان گذواه از آن دارد کذه در آینذ

و توسذعه  لتحذو. در سذنا در آموزش و یذادگیری دانشذجویان خواهذا بذودالوامی غیرقابل اجتناب انتخاب احتمالی بلکه  الکترونیکی نه ی 

نشذگاهها مذوزش در داآموزشی دانشگاههای علوم پوشکی نیو بر توسعه آموزش های مجازی به عنوان یکی از زیرساختهای اصذلی توسذعه آ

جذازی، مزیرسذاختهای  راه انذاازی و توسذعهمی توان به توسعه راهبردی رشته های مجازی، ، که از جمله شاخص های آن تاکیا شاه است

قاطع تحصذیالت ویژه در م تولیا محتوای الکترونیکی، مجازی سازی رشته های حضوری، استفاده از الگ بوک و پورتفولیوی الکترونیکی به

سائل اجتماعی و .. داشت، از بعذا مبر همه تاثیراتی که حوزه سالمت، اقتصاد، عالوه  19کویا -شیوع بیماری کرونا  تکمیلی و ... اشاره نمود.

همگام با طذر   5الن منطقه آموزشی نیو تاثیرات بنیادی را در شیوه ارائه آموزش و مایریت کالسهای درس به دنبال داشت. دانشگاههای ک

رونیکذی و آمذوزش ادگیری الکتیذدوره پیشرفته »یکی انجام داده انا. تحول فعالیت های آموزشی متنوعی را در زمینه توسعه یادگیری الکترون

تولیذا محتذوای  در زمینذه نذرم افوارهذای 5با هاف به اشتراک گااری دانش و تجربیذات آموزشذی دانشذگاههای کذالن منطقذه « مجازی

 ونیکی است.محتوای الکتر الکترونیکی طراحی شاه است و در برگیرناه مجموعه مباحثی در زمینه یادگیری ترکیبی و تولیا

 5نطقه مدانشکاه مجازی و قطب علمی آموزش الکترونیکی دانشگاه های علوم پوشکی شیراز و کالن  برگزار کننده: 

 دکتر مجیارضا فرخی، استاد تمام رشته جراحی مغو و اعصاب و رئیس دانشکاه مجازیدوره:  مدیریت 

 موزش مجازی آدکتر زهرا کریمیان، دکتری مایریت آموزش عالی و آموزش پوشکی، معاون توسعه  :و طراح دوره دبیرعلمی 

 ایعی، دکتذردکتر مجیارضا فرخی، دکتر محسن مقامی، دکتر علیرضا صفرپور، دکتذر ناهیذا یریذن صذن اعضای کمیته علمی: 

کتذر حسذام م حسذینی، دو عضای، دکتر سیا ابذراهیمانوش مهرابی، دکتر زهرا کریمیان، دکتر لیلی مصلی نژاد، آقای مهناس پروی

 الاین کمال زاده، دکتر محمارضا عطا اللهی، خانم فاطمه سوخ ، خانم شیوا دهقان خلیلی.

 5معاونت های آموزشی دانشگاههای علوم پوشکی کالن منطقه  با حمایت و پشتیبانی: 

 (2024داخلی   071 – 32300037) خانم مریم تراشچین: در شیراز کارشناس مسئول دوره  

ه علذوم ان، )دانشذگادکتر ناهیا یرین صنایعی، دکتر مانوش مهرابی، دکتر زهرا کریمیان دکتر محمذاباقر نگهبذ مدرسین دوره: 

 .شذگاهجذازی هذر دانممسئولین بسذته آمذوزش و  پوشکی شیراز(، دکتر لیلی مصلی نژاد)جهرم(، دکتر سیا ابراهیم حسینی)یاسوج(

 نشگاه.ول فناوری هر دامسئو محماجواد زمردیان،  آقایباس رستمی، آقای عمریم تراشچین، خانم یم فخرزاد، مر: خانم کارشناسان

 

  هوالعلیمهوالعلیم
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 هدف کلی

 در طراحی و مایریت کالس به شیوه ترکیبی 5دانشگاه های کالن منطقه اعضای هیات علمی توانمناسازی  

 کی در زمینه تولیا محتوای الکترونی 5دانشگاه های کالن منطقه تقویت توانمنای های اعضای هیات علمی  

 اهداف اختصاصی 

 افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در آموزش و تاریس در یادگیری الکترونیکی  

 افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در طراحی کالس به شیوه یادگیری ترکیبی   

 علمی در زمینه آموزش به شیوه همومان )کالس مجازی(افوایش دانش و مهارت اعضای هیات  

 افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در زمینه آموزش به شیوه غیر همومان )سامانه نویا(  

 افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در انتخاب و کار با ابوارهای تعاملی مبتنی بر وب  

 سنجش و ارزشیابی در یادگیری الکترونیکی افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در  

 افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در زمینه اصول چنارسانه ای  مطلوب 

 افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در کار با نرم افوارهای تولیا محتوای الکترونیکی  

 شیافوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در زمینه تولیا ویائوهای آموز 

 تقویت دانش و نگرش اعضای هیات علمی در زمینه اخالق در آموزش مجازی 

 افوایش دانش و مهارت اعضای هیات علمی در زمینه رویکردهای نوین یادگیری الکترونیکی  

 هدف کاربردی 

 با رویکرد عاالت محور 5های کالن منطقه  ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه 

 محورهای دوره

 بخش نظری

 مقامات و مبانی یادگیری الکترونیکی  

 روش های تاریس در محیط مجازی 

 اصول و مال های یادگیری ترکیبی  

 ابوارهای تعاملی مبتنی بر وب 

 نکات کاربردی در آموزش غیر همومان )سامانه نویا( 

 اصول برگواری وبینار و کالس مجازی 

 اصول طراحی و ساخت چنا رسانه ای 

 اصول مقاماتی تولیا ویائوی آموزشی   

  Mobile Learningآموزش مبتنی بر موبایل  

  Gamificationاصول بازی سازی آموزشی  

 Micro Learningیادگیری خُرد  

 در یادگیری الکترونیکی MOOCsکاربرد  
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 بخش عملی

 و کالس مجازی LMSموزش همومان کار با سیستم مایریت یادگیری آ 

 Camtasiaآموزش همومان تولیا محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افوار  

 Ispringآموزش همومان تولیا محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افوار  

 Storylineآموزش همومان تولیا محتوای الکترونیکی با استفاده از نرم افوار  

 SPARKOLه از نرم افوار آموزش همومان تولیا محتوای الکترونیکی با استفاد 

 Adobe Auditionبا استفاده از نرم افوار  ضبط و ویرایش صاا آموزش همومان 

 Kapwingآموزش غیر همومان ویرایش ویائو های آموزشی با استفاده از نرم افوار  

   در محتواهای الکترونیکی QR codeنحوه ایجاد  کاربرد و  آموزش غیر همومان 

  شیوه ارائه دوره

 می باشا 5ویژه کالن منطقه « دوره پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی»عنوان دوره  

 ین استصورت آنال بخش های تئوری دوره به صورت محتوای الکترونیکی تهیه شاه است و جلسه اول و آموزش نرم افوارها به 

 ا.منوط به انجام تکالین می باشساعت آموزش می باشا و دریافت گواهی  50مات زمان دوره معادل با  

 گواهی صادر می شود برگوار شاه و پس از اتمام دوره 5دوره به صورت مشترک شیراز با هر ی  از دانشگاههای کالن منطقه  

  است. 5مایریت هر دوره بر عهاه و با همکاری مسئول بسته مجازی هر دانشگاه علوم پوشکی کالن منطقه  

 .نرم افوار تولیا محتوای اکترونیکی است 5تئوری و آموزش عملی و  دوره شامل شش مجموعه مبحث 

 .ا مطالعه می کننارروز است و شرکت کنناگان متناسب با زمان و شرایط، مطالب  30زمان شروع تا پایان دوره مجموعا  

ر انتهذای دائه می شود. جو روز اول )معرفی دوره( به صورت غیرهمومان ارمحتوای این دوره به صورت آفالین طراحی شاه و به 

 .پرسش و پاسخ با حضور آنالین اساتیا دوره در نظر گرفته خواها شاهر دوره ی  جلسه پایانی برای 

زی انشگاه مجادستانااردهای تکلین طراحی شاه است: )ساخت ی  محتوای الکترونیکی استاناارد منطبق بر ا 3در انتهای دوره  

 (.دقیقه از ی  فعالیت عملی 15تا  10و تولیا ی  ویائوی آموزشی  کمتژیا، ساخت ی  محتوایIspringم افوار با استفاده از نر

ن لیست اسامی شرکت کنناگانی روز می باشا و پس از آ 30فعالیت های عملی مات زمان ارائه دوره از روز اول تا زمان پایان  

 عالم می شودابه شیراز  یان دورهجهت ارائه گواهی پافعالیت ها شاه انا با تاییا مسئول بسته آموزش مجازی که موفق به انجام 

 .اد را بسنجییادگیری خو ن را تکمیل بفرماییا وآالزم است که آزمون وجود دارد مجموعه سواالتی برای در انتهای دوره  

 موارد قابل توجه برای استفاده موثر تر در دوره  های مهارتی

 به همراه داشته باشیامنطبق با فرمت دانشکاه مجازی را فایل پاورپوینت  

 یپ نماییااز جلسه آموزشی خود چنا سوال چهارگوینه ای، ی  سوال جورکردنی، و ی  سوال کوتاه پاسخ طراحی و تا 

 مشابه موارد یاد شاه چنا سوال به زبان انگلیسی طر  نماییا 

 فایل الکترونیکی عکس خود را به همراه داشته باشیا 

 ری می شود. ایت بارگااسراهنمای تنظیمات کامپیوتر، نرم افوارهای دوره و نحوه نصب نرم افوارها قبل از شروع دوره روی وب  
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 هزینه ثبت نام 

 مانهوار تو 100 :کالن منطقهعلوم پوشکی  های دانشگاهو کارشناسان برای اعضای هیات علمی هوینه ثبت نام دوره  

 (3197۶33۸0۶نام قطب الکترونیکی و آموزش مجازی پوشکی )شماره حساب بان  ملت به  

 (IR 540120000000003197۶33۸0۶کا شبا به نام قطب الکترونیکی و آموزش مجازی پوشکی ) 

 (24202۸0131۶1کا شناسه ) 

  

 

 

 

 

 

 نام ثبت فرم

 

 

 

 درس خود یا اسالید در  20قبل از شروع دوره یک فایل پاورپوینت مناسب با حد اقل 

 که برای همه رشته ها کاربردی باشد را تهیه نماییدعمومی یک موضوع جالب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دوره کوتاه مات مجازی »، به شرکت کنناگان گواهی انجام فعالیت های یادگیریپس از 
ساعت ارائه خواها  50به مات « افوارهای تولیا محتوای الکترونیکییادگیری ترکیبی و نرم 

 شا.
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 بندی دورهبرنامه زمان 
 

 

 )آنالین(  هآشنایی با اهداف و انتظارات دور: معارفه

 عنوان مبحث مدرس یوه ارائه ش کمکیفرمت 

Mp4 سرود ملی واز قرآن مجیا  آیاتیتالوت  5دانشگاه کالن منطقه  آنالین 

 افتتاحیه دوره  ههر دانشگا معاون آموزشی یا مسئول بسته آموزش مجازی سخنرانی کوتاه آنالین  فایل ضبط ضاه

 معرفی شیوه ارائه دوره و معارفه 5مسئول بسته توسعه آموزش مجازی کالن منطقه  سخنرانی کوتاه آنالین  فایل ضبط ضاه

 نحوه کار با پلتفورم ارائه دوره  هر دانشگاه مسئول بسته آموزش مجازی نمایش عملی آنالین فایل ضبط ضاه

 

 

 

 و تدریس و ارزشیابی در محیط مجازیموضوع اول: یادگیری الکترونیکی 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Mp4  مبانی نظری یادگیری الکترونیکی  دکتر ناهیا یرین صنایعی محتوای الکترونیکی 

Mp4  روش های تاریس در محیط های الکترونیکی دکتر مانوش مهرابی سخنرانی کوتاهویائوی 

Mp4 یادگیری ترکیبی چیست؟ دکتر مانوش مهرابی ویائوی سخنرانی کوتاه 

Mp4 مال های یادگیری ترکیبی دکتر زهرا کریمیان ویائوی سخنرانی کوتاه 

Pdf ارزشیابی در محیط های الکترونیکی  دکتر ناهیا یرین صنایعی جووه الکترونیکی 

Pdf امانه نویابا نگاهی به س  نکته هایی در ارزشیابی الکترونیکی دکتر زهرا کریمیان جووه الکترونیکی 

Pdf یادگیری وب دکتر محما باقر نگهبان جووه الکترونیکی 

 

 

 

 ( آموزش همزمان )کالس مجازی: دومموضوع 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Pdf راهنمای تنظیمات کامپیوتر و نصب  دانشکاه مجازی راهنمای الکترونیکیAdobe Connect 

Pdf, Mp4  اصول برگواری ی  وبینار و کالس مجازی   دکتر زهرا کریمیان جووه الکترونیکی 

Mp4 ایجاد کالس مجازی با استفاده از سایت  دکتر مانوش مهرابی ویائوی نمایش عملیBig Blue Button 

Mp4  مسئول بسته مجازی یا  آنالیننمایش عملی
 مسئول فناوری هر دانشگاه

 و نحوه ایجاد جلساتکار عملی با کالس مجازی 

 Big Blue Button ایجاد ی  کالس مجازی با استفاده از  :اختیاری فعالیت یادگیری
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 نوید( LMSآموزش غیر همزمان )سامانه : سومموضوع 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Pdf, Mp4 یکیرونابوارهای تعاملی مبتنی بر وب در یادگیری الکت دکتر زهرا کریمیان ویائوی سخنرانی کوتاه  

Pdf راهنمای عملی گام به گام کار با سامانه نویا دکتر زهرا کریمیان جووه الکترونیکی 

Pdf, Mp4 ابا سامانه نوی عملی کارمعرفی فرمت طر  درس و  مسئول بسته آموزش مجازی هر دانشگاه آنالین یا آفالین 

 

 

 تولید فیلم آموزشی با استفاده از تلفن همراه: چهارمموضوع 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

pdf آموزشی با تلفن همراه  ویائوینکته در ساخت  15 دکتر زهرا کریمیان جووه الکترونیکی 

Mp4 معرفی انواع ویائو کلیپ های آموزشی دکتر لیلی مصلی نژاد ویائوی سخنرانی کوتاه 

Mp4 معرفی نرم افوارهای ساخت کلیپ های ویائویی  دکتر لیلی مصلی نژاد ویائوی سخنرانی کوتاه 

Mp4  نحوه ویرایش و زیرنویس کردن فایل های ویائویی دکتر لیلی مصلی نژاد نمایش عملیویائوی 

pdf نحوه کم کردن حجم فایل های ویائویی با استفاده از  دکتر زهرا کریمیان جووه الکترونیکیHand Brake 

 

 تولید محتوای الکترونیکی چند رسانه ای: پنجمموضوع 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

pdf نکاتی در انتخاب نرم افوارهای آموزشی دانشکاه مجازی پمفلت آموزشی 

Mp4 یونیککترپانوده اصل چنا رسانه ای در طراحی و تولیا محتوای ال دکتر زهرا کریمیان ویائوی آموزشی 

Mp4 چگونه برای محتواهای الکترونیکی خود  دکتر لیلی مصلی نژاد ویائوی نمایش عملیQR Code بسازیم 

 

 

 روندهای نوین در یادگیری الکترونیکی: ششمموضوع 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Mp4 یادگیری مبتنی بر موبایل  دکتر ناهیا یرین صنایعی ویائوی سخنرانی کوتاهMobile Learning 

Mp4 بازی سازی آموزشی  مانوش مهرابی دکتر ویائوی سخنرانی کوتاهGamification 

Mp4 دکتر مانوش مهرابی ویائوی سخنرانی کوتاه MOOCs دوره های انبوده آزاد برخط 

Pdf یادگیری خُرد دکتر زهرا کریمیان جووه الکترونیکیMicro Learning   چیست؟ 

Pdf ی  اپلیکیشن  و ارزشیابی نکاتی در طراحی دکتر زهرا کریمیان جووه الکترونیکیApplication 

 
 

 

 



 5کالن منطقه های  دانشگاهدوره پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی ویژه اعضای هیات علمی 
 

 

 

 

 آموزش های عملی نرم افزار )الزامی برای دوره(
 

کافی است.  Ispringو  Camtasiaاسالیا با نرم افوار  10برای گارانان دوره و اخا گواهی، ساخت ی  محتوای مطلوب با حااقل 
 ود. ساخته ش حتواییسایر نرم افوارها در آموزش و یادگیری بسیار کم  کنناه هستنا اما الزم نیست حتما در مورد آنها م

 

  Camtasiaآموزش نرم افزار موضوع هفتم: 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Mp4 ضبط صاا و تصویر صفحه با استفاده از نرم افوار  مهناس عباس رستمی آموزش عملی آنالینCamtasia 

Mp4 ( ویائو افکت، نوشته و عالئم به وافوودن ویرایش فایل ضبط شاه ) مهناس عباس رستمی آموزش عملی آنالین... 

Mp4 هانواع شیوه های افوودن تصویر و ویائوی استاد به صفح مهناس زهرا کشاورز  آموزش عملی آنالین 

Mp4 نحوه گرفتن انواع خروجی ها با حجم های مختلن مهناس زهرا کشاورز  آموزش عملی آنالین 

 رونیکی بسازیاحتوای الکتممتژیا برای یکی از جلسات خود که با فرمت دانشکاه مجازی تنظیم کرده ایا با نرم افوار ک فعالیت یادگیری الزامی:
 

 

 ها  همراه با نکات عملی و تجربه Ispringآموزش نرم افزار موضوع هشتم: 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Mp4 معرفی نرم افوار تولیا محتوای الکترونیکی  دکتر ناهیا یرین صنایعی آموزش آنالین عملیIspring 

Mp4 تنظیمات  دکتر ناهیا یرین صنایعی آموزش آنالین عملیPresenter و شاخه بنای صفحات 

Mp4 صااگااری و ویرایش صاا و افوودن فایلهای الحاقی دکتر ناهیا یرین صنایعی آنالین عملی آموزش 

Mp4 ایافوودن شخصیت های ارائه دهناه، چیامان، رنگ، قالب بن دکتر زهرا کریمیان آموزش آنالین عملی 

Mp4 افوودن آزمون های الکترونیکی در نرم افوار  دکتر زهرا کریمیان آموزش آنالین عملی 

Mp4 گرفتن انواع خروجی، کاهش حجم خروجی ها و استانااردها دکتر زهرا کریمیان آموزش آنالین عملی 

 محتوای الکترونیکی بسازیا Ispringایا با نرم افوار برای یکی از جلسات خودکه با فرمت دانشکاه مجازی تنظیم کرده فعالیت یادگیری الزامی:

 
 

  Story Lineآموزش نرم افزار موضوع نهم: 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Mp4 آشنایی با محیط نرم افوار و ضبط و ویرایش صاا خانم مریم فخرزاد آموزش عملی آنالین 

Mp4 استاناارد به همراه بازخورد مناسبهای ایجاد انواع آزمون خانم مریم فخرزاد آموزش عملی آنالین  

Mp4 خانم مریم تراشچین آموزش عملی آنالین ( همومان کردنSyncعناصر دیااری و شنیااری با اشیاء یا )دگیری 

Mp4 چیامان، قالب بنای و گرفتن انواع خروجی از نرم افوار خانم مریم تراشچین آموزش عملی آنالین 

Mp4 طراحی مبتنی بر   مریم تراشچینخانم  آموزش عملی آنالینCase در نرم ازفوار 

 اسالیا ی  محتوای الکترونیکی بسازیا 10با حااقل  Story Lineدر نرم افوار فعالیت یادگیری الزامی: 

 



 5کالن منطقه های  دانشگاهدوره پیشرفته یادگیری الکترونیکی و آموزش مجازی ویژه اعضای هیات علمی 
 

 

 

 

 )بدون نیاز به ارائه تکالیف(آموزش های آفالین 

 

 ویرایش صدا Adobe Auditionآموزش نرم افزار 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Mp4 آشنایی با نرم افوار ضبط و ویرایش صاا  مهناس محماجواد زمردیان نمایش عملی آنالینAdobe Audition 

 
 )یادگیری خرد( برای ارائه قطعات کوچک SPARKOLآموزش نرم افزار 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

 SPARKOL (Whiteboard Video Scribe)آموزش نرم افوار  دکتر لیلی مصلی نژاد نمایش عملی آنالین ویاپوی آموزشی

مبحث را به قطعات این نرم افوار از دسته نرم افوارهای مناسب برای ساخت محتواهای کوتاه است. مثال اگر مایل باشیا نکته های کوتاه را بیان کنیا یا ی  
 Microوتاه بر جووه کوچ  تقسیم کرده و تاریجا آموزش دهیا نرم افوار مناسب و جاابی است. توصیه می کنیم قبل از مطالعه این نرم افوار مروری ک

Learning  قطعه کوتاه آموزشی توسط خانم دکتر مصلی نژاد از دانشگاه علوم پوشکی جهرم تهیه و به اشتراک گااشته  7داشته باشیا. آموزش این نرم افوار در
بسازیا و با دانشکاه مجازی به اشتراک بگااریا پیشنهاد می کنیم در مورد ی  موضوع عمومی که برای همه جالب باشا با این نرم افوار ی  محتوا شاه است. 

 که به نام شما منتشر شود.

 

  Studioآموزش نرم افزار 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

Mp4 آموزش نرم افوار  گروه تولیا محتوای دانشکاه مجازی نمایش عملی آنالینStudio 

می باشا. امکان افوودن آزمون،  Ispringوار این نرم افوار از دسته نرم افوارهای تولیا محتوای الکترونیکی مبتنی بر پاورپوینت است و تقریبا مشابه نرم اف
ر وجه داشته باشیا که  دتد دارد.  جو... و وتصویر استاد، صاای استاد، ویرایش فایل در طول زمان، افوودن یا کاستن از تعااد اسالیاها و گرفتن خروجی مجاد 

وی رم افوارهای هم گروه اگر با هم رتنها یکی را نصب کنیا زیرا اغلب ن Studioو  Ispringلپ تاپ یا کامپیوتر خود، از دسته نرم افوارهای مشابه مثال 
 را نصب ننماییا. Studioب شاه است بهتر است نص Ispringکامپیوتر نصب باشنا هم تااخل خواهنا داشت. بنابراین اگر بر روی کامپیوتر شما 

 
 Story Lineآموزش آفالین نرم افزار 

 عنوان مبحث مدرس شیوه ارائه  فرمت فایل

 StoryLineآموزش نرم افوار  دکتر سیا ابراهیم حسینی آنالین نمایش عملی ویاپوی آموزشی

ن های الکترونیکی، امکاسی در محتواان فاراین نرم افوار از نرم افوارهای حرفه ای و بسیار رایج تولیا محتوا است. امکان ساخت خودآزمون های متنوع با زب
ر هم به صورت ین نرم افوا. ایژه آن استوهای پلکانی، امکان استفاده از برخی عناصر بازی سازی در این نرم افوار  از مویت های  Caseارائه درس به صورت 

وج تهیه و به اشتراک م پوشکی یاساه علوآنالین در این دوره ارائه شاه است و هم فایل آفالین آن را آقای دکتر سیا ابراهیم حسینی عضو هیات علمی دانشگ
 گااشته انا.

 

اطالع  تاوین نماینا در صوت به غیر از مطالب یاد شاه مطلب جایا برای ارائه طراحی و 5هر ی  از دانشگاهها کالن منطقه در صورتیکه 
یا می توانیا به  اشاده خواها دقرار  وره اضافه شاه و در اختیار همه دانشگاههارسانی به دانشکاه مجازی و قطب علمی آموئوش الکترونیکی به د

 صورت ت  درس برای سایر دانشگاهها برگوار فرماییا


