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  مقدمه

تدوین شد سند ت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حوزه معاونت آموزشی وزار 1931یکی از اسناد باالدستی مهم کشوری که در سال 

و به  توسعه آموزش مجازی در علوم پزشکی، به عنوان یکی از بسته های مهم این سند مطرح شد. تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بود

در برنامه عملیاتی ارائه شده از سوی دانشگاه مجازی علوم پزشکی تدوین . دنبال آن دانشگاه مجازی علوم پزشکی کشور شکل گرفت

بر این . تعیین گردید  5در راس دانشگاه های کالن منطقه استانداردهای محتوای الکترونیکی از ماموریت های ویژه دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

پس از معرفی اجمالی واحد تولید محتوای الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز به عنوان سابقه دستیابی به این ر این سند اساس د

 .اشاره می شود آن هابه استانداردها 

 روش شناسی 

. فعالیت خود را آغاز نموده است 1931واحد تولید محتوای چند رسانه ای در قطب علمی آموزش الکترونیکی پیشرفته در علوم پزشکی از سال 

بی تردید اعتبار الگوها به چگونگی کارکرد  .این واحد با مطالعات مختلف و به روز رسانی فعالیت های خود توانست به الگویی مطلوب دست یابد

کار گیری یکی از معتبرترین و معروف  این واحد با به. آن ها در عمل است و بهبود عملکرد نیز وابسته به استفاده از یک نظریه معتبر خواهد بود

: مهم ترین مفاهیم موجود در این نظریه .الگوی مورد نظر را ارائه کرد 1ترین نظریه های آموزش از دور یعنی نظریه صنعتی سازی اتو پیترز

افزایش سرعت، تولید : کاربرد این نظریهتقسیم کار و ایجاد خط تولید، سازماندهی فرآیند آموزشی و هدایت مرکزی است و نتایج پیش بینی شده 

پروژه و انجام  022اعتبار بخشی این الگو پس از تولید بیش از  .انبوه، استاندارد شدن و افزایش کیفیت، تمرکز سرمایه و بهره وری است

هدف از تشکیل . یر طراحی شداستاندارد ز 15سپس بر این اساس  .اصالحات الزم بر اساس بازخورد های اخذ شده از ذینفعان صورت پذیرفت

یادگیری این واحد یاری گرفتن از فناوری اطالعات و ارتباطات و با استفاده از پارادایم جدید ساخت دانش به جای انتقال دانش بوده است و اینکه 

با تشکیل دو خط ین راستا این واحد در ا. را برای مخاطبان تسهیل نماید و امکان ساختن دانش را برای عده بیشتری از افراد جامعه فراهم آورد

 .خود را از یک سو به بازاندیشی و بازسازی برنامه درسی و از سوی دیگر به تجدید حیات و غنی سازی محیط یادگیری ملزم می بیندتولید، 

 چند رسانه ای تعریف. یکماستاندارد 

ا آنچه مسلم است ارائه همه آموزش ها از کیفیت یکسانی برخوردار نیست و توجه به همه اجزاء و عناصر اثر گذار در هنگام تهیه یک برنامه ی

تهیه و ساخت محتوای چند رسانه ای هسته اصلی هر فعالیت . یک محتوای آموزشی است که کیفیت برتر آن برنامه یا محتوا را شکل می دهد

مطالعات نشان می دهند که استفاده از چند رسانه ای ها عالوه . الکترونیکی محسوب می شود که الزم است به آن  توجه ویژه ای شودیادگیری 

چند رسانه ای تعاریف  .بر اینکه مورد توجه و استقبال یادگیرندگان قرار می گیرد، در بسیاری از موارد سبب یادگیری عمیقتر در آنان می شود

چند رسانه ای ترکیبی از متن، تصویر، صوت، : رد که الزم است برای تصریح در استفاده از این عبارت به تعریفی مشترک رسیدمتعددی دا

معموال در این برنامه عنصر تعامل نقش . پویانمایی و ویدئو است که برخی از آن ها یا همه آن ها در یک برنامه خاص سازماندهی شده اند

 .رنده این قدرت را می بخشد که بر روی محیط یادگیری خود کنترل داشته باشدمهمی دارد و به یادگی

 تشکیل تیم تولید محتوا. دوماستاندارد 

از آنجایی که تولید محتوای چند رسانه ای فرآیندی پیچیده است لذا تشکیل گروه های تخصصی از متخصص علمی، طراح آموزشی، کارشناسان 

ضرورتی ندارد افراد فعال در این گروه ها متفاوت باشند و گاهی ممکن است الزم به ذکر است که . روری استامری ض... فناوری و گرافیک و 

یک فرد کلیه مراحل طی شده برای تولید یک درس چند رسانه ای را به تنهایی انجام دهد، پیشنهاد می شود برای ارتقاء هر چه بیشتر کیفیت 

 .بیشتری در تشکیل گروه استفاده شودمحتوای الکترونیکی از تخصص های 
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 تولید فرآیندتعیین . سوماستاندارد 

فعالیت های از پیش تعیین شده صورت بگیرد استفاده از یک فرآیند برای تولید محتوای الکترونیکی استاندارد الزم است در یک فرآیند مشخص 

 .سبب ایجاد سرعت و دقت بیشتر می شودهمچنین انتخاب یک فرد مشخص برای انجام یک کار مشخص خاص و تکرار آن در دفعات بعدی 

 

 فرآیند پیشنهادی تولید محتوا: 1 جدول

 (استاندارد چهارم) انتخاب مدل طراحی آموزشی پیش از تولید
 (استاندارد پنجم) 0تهیه قالب نمونه

 (استاندارد ششم) ساختتهیه برنامه عملیاتی 

 (استاندارد هفتم) طراحی آموزشی دوره هنگام تولید
 (دارد هشتماستان) انتخاب چند رسانه ای در طراحی دوره

 (استاندارد نهم تا یازدهم) تدوین متن اولیه درس
 (استاندارد دوازهم) ضبط صدای درس
 (استاندارد سیزدهم) تدوین سناریو

 (استاندارد چهاردهم) ساخت محتوای الکترونیکی

 (استاندارد پانزدهم) ارزشیابی آموزشی محتوا پس از تولید
 (استاندارد پانزدهم) ارزشیابی فنی محتوا

 ساخت فراداده و ذخیره سازی
 پشتیبانی آموزشی 
 پشتیبانی فنی

 

 پیش از تولید -1

 انتخاب مدل طراحی آموزشی. چهارماستاندارد 

بهترین طراحان آموزشی آن هایی هستند که به یک مدل . تعداد طراحان آموزشی مدل طراحی آموزشی وجود دارداین جمله معروف است که به 

الزم است طراحان آموزشی با انواع مدل های زیر . خاص اکتفا نکرده بلکه بهترین مدل را بر اساس مخاطب و محتوای مد نظر انتخاب می کنند

 .آشنایی داشته باشند

 

 The ADDIE Model 

 Seels and Glasgow ISD Model 

 Dick and Carey Systems Approach Model 

 ASSURE Model 

 Rapid ISD Model 

 The four-Door (4D) ELearning Model 
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 Successive Approximation Model (SAM) 

 تهیه قالب نمونه. پنجماستاندارد 

جدول . از آنجایی که تهیه قالب برای ارائه محتوای الکترونیکی کاری زمانبر است الزم است پیش از تولید در مورد اجزای آن اندیشه شود

با واژه ضروری حداقل عناصری که الزم است در یک قالب وجود داشته باشد . زیر عناصر الزم برای یک قالب استاندارد را نشان می دهد

این اجزاء در صورتی که درس به  .الزم است مراکز اعتباربخشی، محتواهایی که این اجزاء را ندارند مورد تایید قرار ندهند .شده اند مشخص

 .ددوره در نظر گرفته شو ارائه پلت فورمصورت جداگانه ارائه می شود در خود درس گنجانده شود و اگر به شکل دوره ارائه می شود در 

 

 ضرورت های قالب نمونه 2 جدول

 ضرورت توصیف نام جزء مربوطه
تحصیالت، مرتبه : کل تیم تولید کننده به طور کامل معرفی می شوند درباره ما

 علمی، نقش در این پروژه
 ضروری

  توضیح کامل چگونگی کار با نرم افزار ساخته شده راهنما

 ضروری نام کامل درس نام درس

معرفی همراه با تحصیالت، وابستگی دانشگاهی، مرتبه علمی، گروه ارائه  معرفی مدرس
 ، تصویر استاد و آرم دانشگاهکننده درس

 ضروری

می تواند تحت عنوان هدف کلی یا هر عنوان دیگری ارائه شود به عنوان  اهداف کلی
 مثال در این درس چه خواهم آموخت؟

 

  شده استمخاطبی که درس برای او نوشته  گروه هدف

  قابل دریافت باشد Pdfمتن درس بایستی جداگانه و در فرمت  دریافت فایل متنی

  قابل دریافت باشد Mp3صوت درس بایستی جداگانه و در فرمت  دریافت فایل صوتی

کلیه رسانه های درس بایستی جداگانه و در فرمت های مناسب قابل  دریافت فیلم و پویا نمایی
 دریافت باشد

 

کاربر در هر لحظه بایستی بتواند به صفحه اصلی برگردد بنابراین الزم است  صفحه اصلی
 دکمه صفحه اصلی در تمام صفحات موجود باشد

 

قبل از ورود به درس الزم است سطح کاربر توسط یک آزمون پیشین  پیش آزمون
 سنجیده شود 

 

آزمون نهایی از کاربر  جهت بررسی رسیدن به اهداف کلی درس الزم است آزمون نهایی
 گرفته شود و این آزمون پس از گذراندن درس فعال می شود

 

کاربر الزم است هر لحظه بداند در کدام قسمت از درس قرار دارد بنابراین  ساختار درختی درس
 تهیه ساختار درختی درس با عناوین و زیر عناوین مناسب ضروری است

 ضروری

یا لینک  جهت تکمیل بحث خود فایل های دیگرممکن است مدرس  فایل های تکمیلی
  در اختیار کاربر قرار دهدصفحات اینترنتی برای مطالعه بیشتر را 

 

  قبل از دریافت هر گونه فایل الزم است حجم آن ها به اطالع کاربر برسد اطالعات حجم فایل های تکمیلی

و  صوتمیزان دکمه افزایش و کاهش 
 صوتخاموش کردن 

 ضروری برای تنظیم میزان صدا
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کاربر بایستی این اختیار را داشته باشد که از مطالبی که مایل است عبور  دکمه اسالید قبل و بعد
 کند و مطالبی را که مایل است مجددا بگذراند

 ضروری

  برای یافتن هر واژه دلخواه دکمه جستجو

 ضروری آغاز کردن آنبرای متوقف کردن درس و مجددا  دکمه آغاز و توقف

برای کاربرانی که سرعت پردازش مطالب سریعتر یا کند تر از مدرس دارند  صوت سرعت کاهشیا  افزایشدکمه 
 قابل استفاده است

 

الزم است از قبل مشخص شود هر قسمت از درس چه مدت زمانی طول  دقایق هر بخش
 می کشد

 

های اضافه برای رسیدن کاربر به ممکن است مدرس خارج از درس فعالیت  فعالیت ها
 حد تسلط را پیش بینی کرده باشد

 

 

 تهیه برنامه عملیاتی ساخت. ششماستاندارد 

پروژه های تولید محتوای الکترونیکی قدری پیچیده تر هستند چون همزمان بایستی به مدرس . هر پروژه ای موقتی و منحصر به فرد است

 . باشداولین تجربه کاری  ممکن استآموزش الزم در استفاده از تکنولوژی نیز داده شود و برای بسیاری از مدرسین نیز 

و سپس مراحل برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی دارند و در انتها هم مرحله پایانی پروژه است که به مدل  همه پروژه ها یک مرحله آغازین،

IPECC
 . آنچه مسلم است الزم است کلیه پروژه ها در کلیه مراحل ثبت و مستند شوند .معروف است 9

د تصمیم بگیرد این موارد را در یک فایل اکسل وارد است ولی ممکن است یک واح Microsoft Projectبهترین ابزار شناخته شده تا کنون 

  .نمونه ای از فرم پیشرفت پروژه در زیر ارائه شده است. کند

بر اساس این مدل فرم . برخی از موارد ذکر شده در این فرم ممکن است در تمام پروژه ها تعریف نشده باشد و در صورت لزوم به کار روند

همچنین . روز کاری تعیین شده است 102سایر موارد معادل  ،برای تدوین متن اولیه توسط مدرس موضوعپیشنهادی به جز زمان صرف شده 

کامال تخصصی و با توجه به کلیه اجزاء کیفیت  ،این فرم برای زمانی است که از نرم افزارهای اصیل مثل فالش استفاده می شود و هر فعالیت

 .ستفاده از نرم افزارهای سریع تولید محتوا، زمانبندی کامال متفاوت خواهد بوددر صورت ا. محتوای الکترونیکی اجرا می شود
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 اطالعات پروژه

 :عنوان پروژه
 

 :   نوع پروژه 
 

 :کد پروژه
 

 : تاریخ درخواست
 

 : تاریخ تصویب
 

 :تاریخ تحویل متن اولیه
 

 اطالعات استاد

 :نام و نام خانوادگی استاد
 

 :مرتبه علمی
 

 اطالعات تماس
 

 :شماره موبایل
 

 :آدرس ایمیل
 

 :   گروه
 

 :دانشکده
 

 اطالعات گروه تولید محتوا

 : مسئول واحد تولید محتوا
 

 : کارشناس طراحی متن آموزشی
 

 : شنیداری -کارشناس دیداری
 

 :گوینده
 

 :نویسنده سناریوی آموزشی و ارزشیابی اولیه
 

 : کارشناس ارزشیابی نهایی
 

 : کارشناس کنترل فنی
 

 :کارشناس  ارائه محتوا

 :مالحظات
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 :چک لیست اتمام مرحله برنامه ریزی
 ضرورت پروژه تعریف شده است. 
 هدف کلی تعیین شده است. 
 گروه هدف تعیین شده اند. 
 روش تدریس تعیین شده است. 
 روش ارائه تعیین شده است           . 

 اعضای گروه مشخص شده اند. 
  مشخص شده استمسئولیت اعضا. 
  صورت گرفته است... تصمیم گیری در مورد پویا نمایی ها فیلم ها و. 
 حدود هزینه مورد نظر برآورد شده است. 
 حدود زمان تکمیل پروژه برآورد شده است. 
 توضیحات الزم برای آماده سازی استاد ارائه شده است. 
 فرم پیش نویس قرارداد امضا شده است . 

  تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده استتاریخ. 

 

 :زمان آغاز (از زمان درخواست استاد تا زمان امضای قرارداد(: )روز 7)زمان پیشنهادی این مرحله یک هفته 
 :زمان پایان

 :اعضای گروه برنامه ریزی
 : رییس قطب علمی

 

 : مسئول واحد تولید محتوا
 

 :استاد متخصص محتوا
 

 :سایر اعضا در صورت لزوم
 

 

 :مالحظات

 
 

 :چک لیست اتمام مرحله طراحی متن آموزشی
 هدف کلی منطبق با متن و اصول آموزشی تدوین شده است. 
 عناوین قطعات تعیین شده اند. 
 اهداف یادگیری هر قطعه  منطبق با متن و اصول آموزشی تدوین شده است. 
 عناوین پاراگراف های هر قطعه تعیین شده است. 
 عناصر دیداری هر قطعه تعیین شده است و در نقطه تمرکز صفحه قرار دارد . 

 آزمون های پایان هر قطعه  بر اساس اصول طراحی آزمون، به همراه بازخورد، تهیه شده است. 
 منابع تکمیلی هر قطعه  جهت مطالعه بیشتر  تعیین شده و  قابل دستیابی است . 

 ه استفعالیت های هر قطعه تعیین شد. 
 خالصه درس تعیین شده است. 
  منابع اصلی درس تعیین و  بر اساس فرمتAPA ارائه شده اند . 

 آزمون نهایی تهیه شده است. 
 محتوا توسط یک همتا مرور شده است. 
 محتوا ویراستاری شده است. 
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  فایلPDF نهایی شده است. 
 جلد شامل عنوان و نام نویسنده یا نویسندگان است. 
 طرح روی جلد متناسب با اهداف محتوا ست. 
  فایلPDF بوک مارک شده و لینک های مربوطه صحیح هستند. 
 تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است. 

(: دو هفته اصالح استاد)، (یک هفته برای قطعه بندی و طراحی آموزشی)زمان پیشنهادی این مرحله 

 هفته 3

 :زمان آغاز
 :زمان پایان

 :اعضای گروه طراحی متن آموزشی
 :استاد متخصص محتوا

 
 :کارشناس طراحی متن آموزشی

 
 :مسئول تولید محتوا

 

 

 :مالحظات

 
 

 :شنیداری -چک لیست اتمام مرحله تهیه عناصر دیداری
 توضیحات الزم برای آماده سازی استاد ارائه شده است. 
  شده استدستگاه ضبط صدا یا دوربین فیلمبرداری تنظیم. 
 کیفیت نور مناسب است. 
 کیفیت صدا مناسب است. 
 کیفیت تصویر مناسب است. 
 صوت یا فیلم ویراستاری شده است. 
 تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است. 

 

 :زمان آغاز هفته به ازای هر ساعت فیلمبرداری 2برای صوت، (روز 7)زمان پیشنهادی این مرحله یک هفته 
 :پایانزمان 

 :شنیداری -اعضای گروه دیداری
 :شنیداری -کارشناس عناصر دیداری

 :گوینده
 :فیلمبردار
 :ادیتور

 :استاد متخصص محتوا
 :مسئول واحد تولید محتوا

 

 :مالحظات

 
 

 :چک لیست اتمام مرحله تهیه سناریو
 جستجوی تصاویر مرتبط با متن صورت گرفته است. 
  الزم تدوین شده استسناریوی پویا نمایی های. 
 سناریوی فیلم آموزشی الزم تدوین شده است. 
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 عناصر دیداری مرتبط با متن طراحی شده است. 
 متن بر اساس راهنمای تنظیم سناریو تنظیم شده است. 
 سناریو بر اساس اصول یادگیری تکمیل شده است. 
 طراحی لوح و پوسته انجام شده است. 
 مشترک ثبت شده است تاریخ تکمیل در پوشه. 

 :زمان آغاز زمان پیشنهادی این مرحله دو هفته
 :زمان پایان

 :اعضای گروه سناریو
 :نویسنده سناریو

 
 :مسئول واحد تولید محتوا

 
 

 

 :مالحظات

 
 

 :چک لیست اتمام مرحله ساخت
 کلیه پویا نمایی ها بر اساس سناریوی نوشته شده ساخته شده است. 
 های مناسب پیاده سازی شده اند اجزا در قالب. 
 ساخت درس کامال بر اساس سناریوی آموزشی صورت گرفته است. 
 صدا اضافه شده است. 
 چند رسانه ایها اضافه شده اند. 
  کلیه صفحات شامل نام درس و نامSCO است. 
 فونت های استفاده شده در هر قسمت یکسان مشابه است. 
 شده از لحاظ زمانی همخوانی دارند تصویر، صوت و متن ارائه. 
 کلیه عناصر دیداری قابلیت بزرگنمایی در صفحه جداگانه دارند. 
 بازنگری مرحله ای بر اساس بازخورد ها صورت گرفته است. 
  شده است یکپارچهدرس. 
  قسمت های مختلف پوسته مثل تصویر استاد، معرفی استاد، اهداف، آزمون ها، فایلPDF  به طور صحیح ... و

 .جایگذاری شده اند
 SCORM درس تهیه شده است. 
 HTML درس تهیه شده است. 
 طراحی پوسته و لوح انجام شده است. 
 فرم قرارداد مربوطه به مسئول واحد تولید محتوا ارائه شده است. 
 تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است. 

 

 (روز 54)درس یک ماه برای پویا نمایی ها زمان پیشنهادی این مرحله دو هفته برای 
 

 :زمان آغاز
 :زمان پایان

 :اعضای گروه ساخت
 :مسئول پروژه ساخت

 
 :مسئول واحد تولید محتوا
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 :مالحظات

 

 
 

 

 :چک لیست اتمام مرحله ارزشیابی اولیه و نهایی
 کل درس گذرانده شده و با سناریو تطبیق داده شده است. 
  بررسی شده و با درس تطبیق داده شده استکلیه دکمه های موجود. 
 کلیه لینک ها و عناصر بارگذاری شده صحیح کار می کنند. 
 کلیه عناصر دیداری قابلیت بزرگنمایی در صفحه جداگانه دارند. 
 تصویر، صوت و متن ارائه شده از لحاظ زمانی همخوانی دارند. 
  کلیه صفحات شامل نام درس و نامSCO است. 
 ارزشیابی لوح و پوسته انجام شده است . 

 فرم قرار داد مربوطه تکمیل شده و به کارشناس فنی ارائه شده است. 
 تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است. 

 

 :زمان آغاز (روز 15)زمان پیشنهادی این مرحله یک هفته 
 :زمان پایان

 :اعضای گروه ارزشیابی
 :نویسنده سناریو

 
 :تولید محتوامسئول واحد 

 

 

 :مالحظات

 
 

 

 :چک لیست اتمام مرحله کنترل فنی
 اجرای محتوا از دید فنی کنترل شده است. 
 کلیه آیکون های طراحی شده صحیح کار می کنند. 
 HTML محتوا تحویل گرفته شده است. 
 AUTORUN محتوا تحویل گرفته شده است. 
  در صورت لزومSCORM محتوا تحویل گرفته شده است . 

 فرم قرارداد مربوطه تکمیل و به کارشناس مالی تحویل شده است. 
 تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است. 

 

 (روز 15)زمان پیشنهادی این مرحله یک هفته برای کنترل فنی یک هفته برای ویرایش 

 
 

 :زمان آغاز
 :زمان پایان

 :اعضای گروه کنترل فنی
 :کارشناس فنی

 :محتوامسئول واحد تولید 
 

 

 : مالحظات
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 هنگام تولید -2

 طراحی آموزشی دوره. هفتماستاندارد 

انتخاب الگوی آموزشی مناسب، سنجش نیازها، تحلیل : این مرحله خود شامل. آماده سازی انجام گیردقبل از طراحی آموزشی الزم است 

مرحله بعد طراحی آموزشی است که اولین . موضوع، تعیین و اندازه گیری مهارت های ورودی فراگیران و در نهایت طراحی نظام مدیریت است

ندی مهم برای تعیین هدف های آموزشی شامل طبقه بندی بلوم، طبقه بندی گانیه و سه طبقه ب. بخش از آن تعیین هدف های آموزشی است

برای نوشتن طرح درس الزم است ابتدا رویکرد فرد مشخص شود و پس از آن در صورتی که رویکرد سیستمی است  .طبقه بندی مریل هستند

 .حاکم بر آن اجرا شوداصول مراحل آن به ترتیب رعایت شود و در صورتی که رویکرد سازنده گرایی است 

انواع . کند بینی می پرداختن به نحوه تنظیم طرح دوره و درس از این رو ضرورت دارد که مثل طراحی یک ساختمان روند اقدامات آینده را پیش

همچنین . شود ساالنه، نیم سال و روزانه نامیده می دورهبسته به اینکه برای یک سال یا یک نیم سال یا یک روز طراحی شود طرح  دورهطرح 

وجود ندارد و کافی است عناصر برنامه یعنی هدف، محتوا، روش، منابع،  دورهالزم به ذکر است که هیچ الگوی استاندارد و ثابتی برای طرح 

 .های مختلف مورد توجه قرار گیرد یتها و فعال در آن لحاظ شوند و عامل زمان و تقسیم بندی مناسب وقت بین هدف... ارزشیابی و 

 

 انتخاب چند رسانه ای در طراحی دوره. هشتماستاندارد 

وقتی از محتوای ترکیبی صحبت به میان می آید منظور ترکیب جلسات . قانونی کلی برای تبدیل محتوای یک دوره به چند رسانه ای وجود ندارد

بهتر است در هر دوره تناسب بین این سه رویکرد حفظ شود ولی این مساله ارتباط بسیاری به نوع . برخط، نابرخط و حضوری در یک دوره است

می توان گفت مطالبی که ایستا تر هستند و به مرور زمان تغییر عمده ای نمی کنند برای تبدیل به محتوای  مجموعدر . حتوای آن دارددرس و م

 :چک لیست اتمام مرحله ارایه
 مراحل چاپ لوح فشرده پیگیری شده است. 
 محتوا بر روی سایت بارگذاری شده است. 
   محتوا بر رویLMS بارگذاری شده است. 
 محتوا بر روی سایت فروشگاه بارگذاری شده است. 
 فرم پروژه بایگانی شده است . 

 تاریخ تکمیل در پوشه مشترک ثبت شده است . 

 

 :زمان آغاز (روز 15)زمان پیشنهادی این مرحله یک هفته 
 :زمان پایان

 :اعضای گروه ارایه
 :کارشناس ارایه

 
 :مسئول واحد تولید محتوا

 

 مالحظات
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همچنین مطالبی که نیاز به تمرین و تکرار تا رسیدن به حد تسلط دارند محتوای مناسبی برای تبدیل به چند رسانه ای . چند رسانه ای مفید ترند

 .نمونه ای از یک طرح دوره در زیر ارائه می شود .هستند

 

 فرم طرح دوره  الکترونیکی

 اطالعات کلی درس: 1جدول شماره 

 اطالعات درس
 :نام درس

 :تعداد واحد

 :و تعداد آن ها مخاطبان

 :پیش نیاز درس

 اطالعات مدرس
 :نام و نام خانوادگی مدرس مسئول

 :مدرس مرتبه علمی

 :خانوادگی مدرس همکارنام و نام 

 :مرتبه علمی

 نحوه ارتباط با مدرس
 :پست الکترونیکی مدرس

 :حداکثر زمان پاسخگویی به پرسش های دانشجویان از طریق ایمیل

 :شماره تلفن مدرس

 : ساعات تماس تلفنی با مدرس

 (: چت)ساعات و زمان تماس برخط 

 اهداف درس
 :هدف کلی از درس

 

 : نتایج یادگیری یا هدف های اختصاصی
 

 

 روش ارائه درس
 :معرفی درس

 

 :نقش مدرس و یادگیرندگان
 

 منابع
 :منابع مورد نیاز
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 :منابعی برای مطالعات بیشتر 
 

 نحوه ارزشیابی
 :تکالیف درس 

 

 :شیوه ارسال تکالیف 
 

 :مهلت ارسال تکالیف 
 

 :نحوه ارزشیابی نهایی دانشجو 
 

 

 جدول تکالیف : 2جدول 

 معادل جلسه  مهلت ارسال شیوه ارسال  

    ارائه مقاله 

    ارائه کالسی 
wiki    

    فوروم
Peer assessment     

    تمرین 

    سایر موارد 

 

 جدول برگزاری جلسات آموزشی : 3جدول 

 

 

 

شماره 
 جلسه

حضوری، حضوری، غیر )روش ارائه  نام استاد نام جلسه تاریخ
 (آنالین

1     

0     

9     

1     

5     

6     

1     
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 :الگوریتم زیر نیز می تواند به انتخاب روش ارائه چند رسانه ای کمک کند

 

 الگوریتم انتخاب روش ارائه

هدف از ارائه محتوا

یادگیری یک  -1
مهارت

همزمان کردن  -2
یادگیری و سرگرم 

کردن
فعالیت  -3

یادگیرنده حین 
یادگیری

استقالل  -4
یادگیرنده

ایجاد یادگیری  -5
در مخاطب کم 

سال تر

استقالل  -1
یادگیرنده

ارائه مسیرهای  -2
متفاوت یادگیری

فعال بودن  -3
یادگیرنده حین 

یادگیری

دسترسی به ماده  -1
درسی در هر مکان 
مثل بالین بیماران یا 

محیط های باز
ارائه مطالبی که  -2

نیاز به همراهی 
همیشگی دارند مثل 
مطالب فرهن  لغتها 

... و
ارائه نکات مهم و  -3

پیام گونه برای یک 
جمعیت زیاد

شبیه سازی کارکرد  -1
یک وسیله پیچیده یا بدن 

انسان
نشان دادن روند  -2

تغییرات طوالنی مدت در 
شکل یا موقعیت یک شی 

یا اعضای بدن
اغرا  کردن در یک  -3

مفهوم برای یادگیری 
بیشتر

نشان دادن مفاهیم  -4
غیرقابل دیدن یا غیرقابل 

تصویربرداری

توضیح قوانین  -1
  علمی

توضیح  -2
تجربیات مرحله ای

توضیح یک  -3
فرایند تجربی

بازی آموزشیاسالید تعاملیموبایلپویانماییفیلم آموزشی
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 :کمک کننده است 0جدول این الگوریتم نیز برای انتخاب روش ارائه بر اساس ویژگی محتوا در 

 الگوریتم انتخاب روش ارائه           

ویژگی محتوا

 محتواهای ایستا
  محتواهایی که الزم است تا

یادگیری در حد تسلط ادامه 
.پیدا کند

محتواهایی که هنگام ارائه 
آنها نیاز به تعامل آنی با 

.یادگیرنده دارد

  معرفی و برقراری ارتباط چهره
به چهره با دانشجویان

  رفع اشکاالت قبل از آزمون
های میان ترم و پایان ترم

کالس آفالینکالس آنالینکالس حضوری

 

 

 تدوین متن اولیه. نهماستاندارد 

ی در یادگیری الکترونیکی ایجاد دسترسی یکی از مهم ترین نکات در زمان طراحی است به این معنا که یادگیرنده عالوه بر دسترسی به محتوا

در زمان و مکان دلخواه بایستی دسترسی به رسانه دلخواه خود را نیز داشته باشد بنابراین هر یک از رسانه ها الزم است به طور  ایچند رسانه 

 .زیر پیروی کند ساختارپیشنهاد می شود متنی که قرار است برای یک درس چند رسانه ای تهیه شود از . جداگانه نیز برای وی در دسترس باشند

  مرتبه علمی نویسندهتصویر مناسب، عنوان مناسب، نام نویسنده، جلد حاوی 

 فهرست مطالب شامل عناوین قطعات آموزشی 

 اهداف کلی 

 عنوان قطعه اول 

  عناصر قطعه اول شامل هدف های یادگیری، عناوین و متن پاراگراف ها، فهرست منابع تکمیلی مرتبط، خودآزمایی و
 تمرین یا فعالیت، آزمون

 ب مشابه برای سایر قطعاتعنوان و مطال 

 خالصه از کل قطعات 

 آزمون کلی 

 منابع 
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برای  . می گیردنوشتن سناریو و سپس ساخت درس مورد استفاده قرار برای ضبط صدا،  به عنوان منبع اولیهبه این شیوه تهیه می شود متنی که 

 :شود پیشنهاد میزیر  ی درویژگی هایداشتن یک متن مناسب 

 :اولیه  Wordتنظیم فایل برای  .1

Page Layout /Margins /Normal 

Paragraph :1.15 

Line Spacing /Spacing /before و   after :0 

Special :None 

Line spacing :Single 

 .انتخاب شود  … Don’t add spaceو عبارت 

باشد و مهمتر اینکه آن تصویر شروع هر فایل بهتر است یک صفحه جذاب ترجیحا با تصویری مرتبط با نکات مطرح شده در متن  .0

 .بیش از اینکه اثر تزیینی یا صرفا اطالع رسانی داشته باشد، سوال برانگیز باشد

، و در صورتی که درس به صورت مشترک با دیگر مراکز تهیه شده است، نام مرکز نام مرکز تولید کنندهدر این صفحه، نام درس،  .9

 .وی ذکر شود ه علمیمرتبسپس نام استاد درس و . مربوطه ذکر شود

سپس فهرست مطالب مربوطه آورده می شود که اگرچه اولین چیزی است که در فایل دیده می شود ولی آخرین چیزی است که با  .1

به  wordتهیه می شود و نرم افزار  table of contentو انتخاب اولین گزینه سمت چپ یعنی  referencesمراجعه به منوی 

 .های منتخب تنظیم می کند headingرا بر اساس طور خودکار این فهرست 

تنظیم می شود ولی شماره آن  heading 1عنوان اهداف کلی با . صفحه اول، پس از فهرست، با اهداف کلی درس آغاز می شود  .5

 heading 1پاک می شود چون در این صورت در فهرست مطالب آورده می شود، ولی نه به عنوان یک قطعه در واقع شماره های 

 .فقط عناوین قطعات ما هستند

 : پس از آن قطعات متن به ترتیب آورده می شوند که الزم است نکاتی در مورد آن ها رعایت شود

عنوان هر قطعه بایستی کامل باشد به عنوان مثال در درس تاخیر رشد اولین قطعه به شناخت و سبب شناسی می پردازد و عنوان آن  .6

افزار  در نرم heading 1شناخت و سبب شناسی همچنین این عنوان بایستی با : شناخت و سبب شناسی تاخیر رشد و نه: چنین است

word تنظیم شود. 

هدف های یادگیری هدف های آن قطعه . آزمون تشکیل شده است 3تا  0پاراگراف و  3تا  0و   یادگیریف های هر قطعه از هد .1

و در نوشتن آن ها بایستی از افعالی . هستند که با در کنار هم قرار گرفتن آن ها از همه قطعات، به هدف های کلی درس می رسیم

د و عناوین پاراگراف ها بایستی با پاراگراف ها نیز بر اساس همین اهداف تنظیم می شون. استفاده شود که قابل اندازه گیری باشند

heading 2 پس از آن آزمون های آن قطعه آورده می شود که رعایت نکات مربوط به تنظیم یک آزمون استاندارد . تنظیم شوند

 .بایستی در آن رعایت شود

استفاده نمود الزم به ذکر ... یلم و در هر قطعه می توان برای ایجاد یادگیری عمیق تر از تصاویر، جداول، الگوریتم ها و نمودارها، ف .3

است که منبع کلیه موارد ذکر شده بایستی در زیر آن نوشته شود و از شماره برای ارجاع استفاده شود الزم است از عناصر دیداری ذکر 
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رسانی و ایجاد  در غیر این صورت ویژگی اطالع. شده برای تاکید بیشتر متن استفاده شود و حتما در متن به آن ارجاع داده شود

 .یادگیری نخواهد داشت

. در پایان پاراگراف های یک قطعه می توان فهرستی از منابع تکمیلی برای ارجاع خواننده به منابعی برای یادگیری بیشتر ارائه نمود .3

 .این منابع می توانند اینترنتی یا چاپی باشند

ود و بیشتر سعی شود خالصه با استفاده از واژگانی که در متن استفاده الزم است خالصه ای از کل درس ارائه ش قطعاتدر پایان کلیه  .12

تنظیم شود  heading 1نشده و با عبارت های دیگری نوشته شود، حجم آن تقریبا یک پنجم کل درس بوده و عنوان آن نیز با 

 .استفاده از عناصر دیداری تنظیم شودبهتر است خالصه بیشتر با . ولی به دلیل ذکر شده در باال عدد آن از جلوی عنوان حذف شود

پس از ارائه خالصه یک آزمون کلی ارائه می شود که بسته به تعداد قطعات و پاراگراف ها متغیر است ولی بایستی این آزمون کلیه  .11

سناریو آورده می الزم به ذکر است که آزمون کلی فقط در . سوال های ممکن را در بر بگیرد تا یادگیرنده از این طریق به تسلط برسد

 .حذف می شود pdfشود و در فایل 

 .در پایان فایل الزامی است مناسبارائه منابع مورد استفاده برای تهیه متن با رعایت ارجاع دهی  .10

سمت راست نام  footerسمت راست عنوان قطعه و سمت چپ عنوان پاراگراف نوشته می شود در قسمت  headerدر قسمت  .19

 . ه صفحه نوشته می شودسازمان و سمت چپ شمار

، و برای Boldو  Heading 1 ،11، برای Normal ،10است و اندازه آن برای  B mitraمورد استفاده در دروس   Fontنوع .11

Heading 2 ،10  وBold است. 

 . با نرم افزارهای مربوطه بایستی از صحت ویراستاری ادبی و نقطه گذاری متن مطمئن بود Pdfقبل از تبدیل فایل به  .15

انتخاب شود نمودار درختی فایل تهیه شده بر مبنای  bookmarksاستفاده شود و دکمه  abbyاز نرم افزار  pdfاگر در تهیه فایل  .16

 headingخاب منوی های متن را، در سمت چپ نشان می دهد این نمودار با انتfile  و سپس properties  و انتخابtab ، 

initial view  و انتخابbookmark panel and page  در هر بار باز کردن فایلpdf قابل مشاهده است. 

 اسالیدهای آموزشی. دهماستاندارد 

صورت اسالیدهای پاورپوینت بایستی ویژگی های گاهی برای ساخت درس در برخی از نرم افزارها از ورودی پاورپوینت استفاده می شود در این 

 :زیر را داشته باشند

 .الزم است به هریک از قسمت های زیر حداقل یک اسالید تعلق بگیرد :ساختار یک پاورپوینت -1

 اسالید عنوان حاوی تصویر مناسب، عنوان مناسب، نام نویسنده، مرتبه علمی نویسنده 

 فهرست مطالب شامل عناوین قطعات آموزشی 

 اهداف کلی 

 عنوان قطعه اول 

  عناصر قطعه اول شامل هدف های یادگیری، عناوین و متن پاراگراف ها، فهرست منابع تکمیلی مرتبط، خودآزمایی و
 تمرین یا فعالیت، آزمون

 عنوان و مطالب مشابه برای سایر قطعات 

 خالصه از کل قطعات 

 آزمون کلی 

 منابع 
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گراف ها یا سایر قسمت ها بیش از یک اسالید مورد نیاز بود بر اساس شکل زیر باید عنوان درس، در صورتی که برای قسمت ارائه متن پارا
 .نمونه ساختار یک اسالید استاندارد در زیر نشان داده شده است. عنوان قطعه و عنوان آن پاراگراف در باالی همه اسالیدها تکرار شود

 

 .بایستی به اندازه و با حرکات کم باشد انتخاب انیمیشن -0

 .سادگی، تضاد رنگی مناسب و یکدستی از اصولی هستند که بایستی رعایت شوند برای طراحی صفحات -9

معمولی و  92تا  02، برای عناوین پاراگراف ها Bold 92تا  02، برای عنوان قطعات 52تا  92برای عنوان درس  فونت مناسب -1

 .است 02 تا 16برای بدنه اسالید 

 .مورد تایید است Bفارسی فونت های گروه  نوع فونت -5

 تصاویر. یازدهماستاندارد 

 و در نتیجه جلب توجه مخاطب کمک بسیاری می کند تهیه شده به افزایش جذابیت درساز اصول پایه گرافیک  آگاهی . 

  مرتبط با موضوع درس باشدمتناسب و تصاویر استفاده شده در درس بایستی.  

 همچنین نبایستی بیش از اندازه از تصویر استفاده شود. همخوانی بین تصاویر نیز در یک درس بسیار مهم است. 

 انواع فرمت فایل های تصاویر مورد قبول شامل :PNG ،JPG  وGIF 032در  002حجم این فایل ها نبایستی بیش از  .هستند 

 .پیکسل شود

  توسط مدرس هنگام ضبط صدا تشریح شود الکترونیکی الزم است تصویربرای استفاده نابینایان از درس. 

 دارها بایستی به صورت خودکار در فایل وتصاویر و سایر عناصر دیداری از قبیل جداول و نمWord  و از طریق منویInsert 

Caption شماره دهی شده و توضیح داده شوند. 

  مشمول قوانین حق کپی کشوری استحقو  استفاده از تصاویر در دروس الکترونیکی. 

  صداضبط . دوازدهماستاندارد 

و قابل درک  کیفیت صوت درس الکترونیکی باید به گونه ای باشد که واضح. صوت یکی از اصلی ترین عناصر یک محتوای الکترونیکی است

و با نظارت  و یک جهته با کیفیت ، میکروفونآکوستیکترجیحا در استودیوی ضبط صدا با دیوارهای . بوده و همچنین فاقد صداهای اضافه باشد
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در صورتی که امکان کافی برای ضبط صوت در شرایط فو  وجود ندارد کلیه اقدامات الزم برای کنترل  .تهیه شده باشدمتخصص صوت 

  .صداهای محیط برای ضبط در سایر شرایط صورت پذیردحداکثری 

 صورت گیرد 1الزم است قبل از شروع ضبط صدا کنترل صوت.  

  معموال میکروفون کمی باالتر از دهان قرار داده . باشدسانتیمتر  92تا  02فاصله دهان استاد تا میکروفون حدود هنگام ضبط صدا

 .شود می

  برگ زدن صفحات نداشته باشدنیاز به حین کار بهتر است هر پاراگراف به گونه ای روی صفحه تنظیم شود که گوینده.  

  شماره گذاری شودمتن اولیه الزم است ضبط هر پاراگراف به طور جداگانه صورت بگیرد و بر اساس شماره قطعه و پاراگراف . 

  استانداردفرمت فایل صوتی . دقیقه باشد 5فایل نهایی نبایستی بیشتر از mp3 ،است کیلو بیت 103با کیفیت صوتی حداقل  و . 

  همچنین گوینده نباید متن را به صورت کلمه به کلمه بخواند بلکه به  .چند کوتاه همراه باشدصوت مدرس نباید با آهن  زمینه هر

 .صورت توضیحی الزم است ارائه صورت بگیرد

  امروزه نرم افزارهای متعددی برای ضبط صدا در دسترس همگان قرار دارد نرم افزارهای شناخته شده مناسب شاملAdobe 

Audition ،WavePad  هستند مشابهیا سایر موارد. 

 تدوین سناریو. سیزدهماستاندارد 

 برای تبدیل یک درس به فرمت الکترونیکی الزم است دستورالعملی تنظیم شود که به آن سناریو گفته می شود و این سناریو برای ایجاد کیفیت

ز نظریه های یادگیری و اصول تهیه عناصر چندرسانه ای تنظیم بهتر الزم است بر اساس اصول و استانداردهایی تنظیم شود این موارد برگرفته ا

در این صورت طراح دستورالعمل . سازنده درس فردی متفاوت با طراح یا مدرس درس باشدتدوین سناریو زمانی معنا پیدا می کند که  .شوند می

مایر اصولی را ارائه  .می کند طراحیرا  درسن سازنده در نرم افزار مناسب آهایی را برای ساخت درس به سازنده ارائه می دهد که بر اساس 

 :خالصه شده است SOIبه نام مدل نموده است که در جدول زیر 

Select   اطالعات مهم را انتخاب و سایر موارد را حذف کنید 

 اطالعات را به قطعات کوچکتر بشکنید 

  دادن اهمیت استفاده کنیدازاندازه فونت، رن ، و هایالیت برای نشان 

 دقیق باشید 

  از فضای سفید برای ایجاد تاکید استفاده کنید 

Organize   نمودارها 

 نقشه های فرآیندی 

 الگوریتم ها 

 گام ها 

integrate   نمونه ها یا مورد ها 

 شبیه سازی ها 

 خودارزیابی ها 

 فعالیت های تشویق کننده پیشرفت 

 
                                                           
4  Sound Check 
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 قالب نمونه یک سناریوی مناسب

 :نام درس

 :نام مدرس

 :کد درس

 :شماره قطعه

 :شماره پاراگراف

 :کامل متناسب با صوتمتن 
 
 
 
 
 
 

 :اسالید متن نوشتاری

 :دستورالعمل (یا سایر عناصر دیداری) :تصویر و شماره تصویر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساخت محتوای الکترونیکی. چهاردهماستاندارد 

و در هر محدوده زمانی نیز به تنووع آن هوا افوزوده موی     . نرم افزارهای ساخت محتواهای الکترونیکی و چند رسانه ای بسیار زیاد و متنوع هستند

 . سهولت استفاده و هزینه ساخت دو هدف اصلی انتخاب نرم افزار مناسب هستند .شود

ابزارها گسترده تر باشد و همچنین افراد درگیر، سطح مهارتی باالیی در استفاده از بدیهی است هر چه سازمان وسیعتر بوده و سطح به کار گیری 

  .ابزارها داشته  و سازمان نیز وقت و بودجه کافی داشته باشد، منطقی است که ابزارهای پیشرفته تری را به کار بگیرد

 یکی از نرم افزارهای پیشرفته است که علیرغم هزینه تولید باال و نیاز به برنامه نویسی امکانات وسیعی در اختیار  نرم افزار فالش

 . کاربر قرار می دهد

  در  است که نیاز به دانش برنامه نویسی ندارد و نرم افزار آرتیکولیت استوری الیناز میان نرم افزارهای سریع تولید محتوا

 .التری را به خود اختصاص داده استرتبه با هانیی جبندی ها رتبه
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  مورد تایید ( تبدیل پاورپوینت به محتوای چند رسانه ای)از میان نرم افزارهای تبدیل  استودیو رتیکولیتآ نرم افزارهمچنین

 . است

 استفاده قرار بگیرندبتوانند عناصر ضروری قالب نمونه را پوشش دهند می توانند مورد در صورتی که  سایر نرم افزارها. 

 .است HTML5.و  swf.ساخت محتوا شامل  تکنولوژی های

 :در جدول زیر نشان داده شده است موارد فو حداکثر حجم قابل قبول برای هر یک از 

 حداکثر حجم تکنولوژی های ساخت محتوا

.swf 1 Mb   دقیقه 5به ازای هر 

HTML5 1.2 Mb  دقیقه 5به ازای هر 

 

  .باشد TINCAN API یا SCORMشامل می تواند  قابل ارائهخروجی های 

 

 پس از تولید -3

 ارزشیابی دروس الکترونیکی. پانزدهماستاندارد 

الزم است مرجعی ... پس از تصمیم گیری در مورد استانداردها، نرم افزارها و . درس ساخته شده الزم است منطبق با استانداردهای ذکر شده باشد

این استانداردها وجود داشته باشد که توسط مرکز ارائه کننده تهیه شده و اجرایی می شود نمونه یک فهرست کنترل برای برای بررسی سریع 

 .است در زیر ارائه می شود 3/2محتواهای چند رسانه ای که دارای روایی صوری و محتوا و پایایی 

 معیارهای عمومی -الف

 2 1 0 .اسب داردعنوان انتخاب شده با محتوای ارائه شده تن .1

 2 1 0 .در تدوین محتوا نوآوری و خالقیت مشهود است .0

 2 1 0 .محتوا می تواند در مخاطب تمایل و عالقه به یادگیری و انگیزه ایجاد نماید .9

 2 1 0 .محتوا با جامعه و فرهن  ایران اسالمی سازگار است .1

 2 1 0 .دربرنامه ذکر شده است مشخصات کامل تهیه کنندگان محتوا به همراه مسئولیت های آن ها .5

 2 1 0 .مخاطبین برنامه ذکر شده اند .6

 معیارهای آموزشی -ب

 2 1 0 .محتوا با سطح مخاطب تناسب دارد .1
 2 1 0 . اهداف کلی برنامه ذکر شده است .0
 2 1 0 .از مواردی چون آزمون تکوینی و تمرین برای افزایش یادگیری استفاده شده است .9
 2 1 0 .برای پاسخ های صحیح و غلط وجود دارد بازخوردهای مناسب .1
 2 1 0 .منابع مورد استفاده ارائه شده اند .5
 2 1 0 .روش آموزشی متناسب با اهداف انتخاب شده است .6
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 2 1 0 .روش ارائه متناسب با اهداف انتخاب شده است .1
 2 1 0 .ارزشیابی آغازین اطالعاتی از دانش پیشین مخاطب را فراهم می کند .3
 2 1 0 .ارزشیابی پایانی میزان دسترسی مخاطب به اهداف را نشان می دهد .3
 2 1 0 .فهرست مطالب ارائه شده است .12
 2 1 0 .فهرست مطالب به مطالب اصلی لینک دارد .11
 2 1 0 .برنامه با استفاده از لینک های داخلی و خارجی غنی شده است .10
 2 1 0 .ای پیروی می کند شنیداری از اصول چند رسانه -همزمانی عناصر دیداری .19
 2 1 0 .ارائه برنامه از شیوه چرخه ای پیروی می کند .11
 2 1 0 .تعامل به کار گرفته شده در محتوا مناسب است .51

 معیارهای فنی -ج
 2 1 0 .برای اجرای محتوا نیاز به نصب برنامه خاصی بر روی رایانه کاربر وجود ندارد .1
چه میزان گذشته و چه میزان . )موقعیت خود را در برنامه تشخیص دهدمحتوا به یادگیرنده کمک می کند  .0

 (باقی مانده است
0 1 2 

چگونگی استفاده از رسانه به شیوه ای رسا ذکر شده است و مخاطب قادر است از طریق آن به طور مستقل  .9
 .برنامه را مرور نماید

0 1 2 

 2 1 0 .شنیداری از کیفیت مطلوبی برخوردارند -عناصر دیداری .1
 2 1 0 .شنیداری به گونه ای است که بارگذاری محتوا را کند نمی کند -حجم عناصر دیداری .5
 2 1 0 .رن  های مورد استفاده متناسب با پس زمینه است .6
 2 1 0 .رن  های مورد استفاده جذاب است و سبب جلب عالقه مخاطب می شود .1
 2 1 0 .امکان یادداشت برداری برای مراجعه بعدی وجود دارد .3
 2 1 0 .قابلیت جستجو وجود دارد .3
 2 1 0 .کلیه پیوندها و دکمه ها به درستی کار می کنند .12
 2 1 0 .محیط نهایی کاربرپسند است و قابلیت تغییر توسط کاربر را دارد .11
 2 1 0 .سرعت ارائه توسط کاربر قابل تغییر است .10
 2 1 0 .چیدمان عناصر در صفحه ساده و کاربردی است .19
 2 1 0 .گرافیکی محتوا بومی است و کمتر از عناصر آماده بهره گرفته شده است طراحی .11
 2 1 0 .امکان دانلود و دریافت برخی از عناصر محتوا مثل متن یا صوت به صورت جداگانه وجود دارد .15

 


