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 دانشگاه علوم پزشکی مجازی

 مدیریت مجازی سازی، معاونت زیر ساخت

 یکیالکترون یمحتواهاراهنمای طراحی آموزشی 

 

ی یش محتواهایش از پبهای علوم پزشکی کشور و تولید این راهنما با توجه به توسعه قابل مالحظه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه

یه شده ی مجازی تهم پزشکتفاده در آن، و به منظور کمک به تولید محتواهای استاندارد و اثربخش، در دانشگاه علوالکترونیکی برای اس

 ود.شها کمک های مجازی در دانشگاهاست. امید است تا با تولید محتواهای آموزشی مناسب، به توسعه کاربرد آموزش

 یتعامل یکیدرس الکترون کی ارساخت

     ی پیشنهاد برای طراحی درس الکترونیکی تعاملتدوین شده است  (Gagné, 1965)اساس وقایع آموزشی گانیه ساختار زیر که بر 

ست تعداد ازم به ذکر درس است. ال طراحی آموزشی برای مبتنی بر شواهد رهنمودهای این الگو، دارای چندین هر یک از گامد. شومی

یم تموضوعی یا  متناسب با نظر متخصصتواند میدر عمل  و داردجنبه پیشنهادی  صرفا در محتواهای الکترونیکی صفحات هر گام

 طراحی آموزشی تغییر یابد. 

 

 ت.ارایه شده اسهر بخش اثربخش آموزشی برای طراحی  یرهنمودهای ،اجزاء درسدر جدول زیر ضمن تعریف هر یک از 

 رهنمودها اجزاء درس

 :عنوان درس و معرفی استاد

ین اسالید به عنوان درس و ترجیحا اول 

 معرفی استاد اختصاص یابد.

 باید کوتاه و گویا باشد.عنوان درس  -

 باشد. اهداف درس انگریب یبه خوبموضوع درس  -

 مشخص باشد و با اندازه قلم مناسب در صفحه نمایش داده شود.موضوع درس  -

 د.استاد در بخشی از صفحه نمایش داده شوبا کیفیت و جدید تصویر  -

 پس زمینه صرفا برای ابتدا و انتهای درس جایز است. یقیموس -
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 هدف های آموزشی:

و که از ا یریادگیاز بازده  دیبا رندهیادگی

 دومصفحه لذا آگاه باشد.  رود،یانتظار م

 یرسمم ریروشن و غ حیتوض کیشامل 

  درس است. هدف های یادگیریاز 

 به صورت رفتاری بیان شود.و ترجیحا درس به طور واضح  یاهداف آموزش -

 شود. انیب رکتی(ح-تاکسونومی )شناختی، عاطفی، روانیدر سطوح باالی اهداف آموزشی  -

  مشخص بیان شود. به طور رودیهر درس انتظار م انیدر پا رندگانیادگیآنچه از  -

 اهداف آموزشی بیان شده بعد از مطالعه درس توسط یادگیرنده قابل تحقق باشد.  -

 .داشته باشد یل مدت درس با اهداف مشخص شده همخوانطو -

 مقدمه: 

هممدف اصمملی از مقدمممه درس تسممهیل 

وری آموختمممه همممای پیشمممین و آیممماد

برانگیختن یادگیرنده برای اداممه درس 

 است. 

 .استدرس  شروع برایاز مطالب پیش نیاز  یمقدمه مرور کوتاه -

 .زاندینگایتوجه به درس برم یرا برا رندگانیادگیمقدمه  -

 شود.در مقدمه ذکر حث دیگر نسبت به مبادرس موقعیت  -

 را جذب کند. رندگانیادگیتا  دیرا با اطالعات جالب شروع کن مقدمه -

انند تا بتو دیاط ده، ارتباندآموختهقبال یادگیرندگان که  یرا با موضوعاتجدید مطالب سعی کنید  -

 ه باشند.معنادار داشت یریادگیمناسب،  یبا سازمان ده

 محتوا )هسته درس(:

 4تقریبا بمین ) چندین صفحهمحتوا در 

 لی( هسمته درس را تشمکاسالید 25تا 

محتمموا ترکیبممی از مممتن، د. دهمم یممم

ها و سواالت عملی است. گرافیک، مثال

 یریادگیم لیتسمهاز ایمن بخمش  هدف

و بایسمتی در سمطح  استیادگیرندگان 

 فیمطدانش و سن مخاطبان ارایه شود. 

   را  یآموزشمم یهمماکیمماز تکن یعیوسمم

  .کردارائه مطالب استفاده  یتوان برایم

 .دینکاستفاده  ییبه تنها کلمات یبه جا کیو گراف کلماتاز  ،یااصل چند رسانهطبق  -

 . دیکن مربوطه هماهنگ کیرا با گراف کلماتبه لحاظ مکانی و زمانی  ،اصل مجاورتطبق  -

  بهتر است. ید هر چه ساده تر و دارای عناصر کمتری باشد، صفحه اسالیکارادهیاصل زطبق  -

 د.وشارایه  یاسبک محاورهبه با رعایت قواعد دستوری ، محتوا یساز یاصل شخصطبق  -

 .دیکن تیریآن را مد یدگیچیمختلف، پ یهابا شکستن درس به بخش، یاصل جداسازطبق  -

 .گردد تیرعا ازهاین شیدرس ارائه پ یمحتوا یدر توالطبق اصل پیش آموزش،  -

 باشد. درک مه قابله یبرا یفرهنگ نهیزمیشد که فارغ از پیارائه ده ییهامثال رندگانیادگیبه  -

 .با سطح مخاطب آن دوره منطبق باشد دیارائه شده درباره موضوع با اتیسطح جزئ -

 ارائه شود.موثق  منابع ،محتواو اطالعات ارائه شده در  قیحقا یبرا -

 .دشواعمال مهم  یا مفاهیم مطالب یها برایسازو برجسته دهایتأک -

 اده شود.در اسالید استف ...ها و ها، تصاویر، گرافتا حدامکان به جای متن، از مدل -

 ه شود.متناسب با هدف و موضوع درس از ویدئو، پویانمایی، تصویر، صوت و شکل استفاد -

 د.آموزش باش عامل مهمی در ،د که حرکتشواستفاده  از ویدئو و پویانمایی دزمانی بایتنها  -

 در نظر گرفته شود. نمایش محتوا )مکث، توقف، نمایش(کنترل  یهایژگیو -

 :خالصه

 درس یدیمنکمات کلاز  یفهرستشامل 

کممک است که  نیخالصه ا هدفاست. 

کات کلیدی درسی را کند تا یادگیرنده ن

 د. به خاطر بسپار

 رس ارایه شود.مطالب داز  یاخالصه -

 درک مطالب دیگر ضرورت دارد بیان شود. براینکات کلیدی درس که یادگیری آن  -

الصه رایه خااز راهبردهای یادگیری خالقانه )نقشه مفهومی، چارت، دسته بندی و غیره( برای  -

 استفاده شود.

 مختلف درس در خالصه مشخص باشد. مفاهیمسازماندهی و ارتباط بین  -

 نها ارایه شود.آبرای یادگیری بهتر مطالب درس و به خاطر سپاری  اییراهبرده -

 دد.تلخیص گربرجسته سازی، مدل، گرافیک و غیره نکات کلیدی درس در صفحه فنون با  -
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 ذکر شود.درس در صفحه مستقلی برای محتوای منابع استفاده شده  -

 شود. ارایه مطالعه بیشتر یبرا ییهامنابع و پیوند -

 :یا آزمون تمرین

بعممد از ارایممه مطالممب درس بایسممتی 

یادگیرندگان بتوانند آموخته های خمود 

را آزمون کنند یا اسمتاد دانشمجویان را 

برای انتقال یادگیری و آموختن بیشمتر 

دعوت کند. در این بخمش یما سمواالتی 

برای درگیمری بیشمتر یادگیرنمدگان بما 

نهما بمرای آگمردد یما از محتوا طرح می

 شود.میدعوت  فعالیتی انجام دادن

 شود. انیبه طور واضح ب فیانجام تکال یبرا ارهایانتظارات و مع -

 ت(و درست / نادرس یانهیچندگز ،ی، جور کردنتشریحیکوته پاسخ، نواع مختلف سؤاالت )از ا -

 .استفاده شود

 را نشان دهد. حیصح یهاپاسخ ایبازخورد ارائه کرده  دیهر آزمون با -

 تیاو هد قیشوت شتریب میمفاه یآنها را به جستجو رندگان،یادگیداده شده به پاسخ  بازخورده -

 کند.

 .ابندیارائه شود تا از عملکردشان اطالع  رندگانیادگی یبرانتیجه آزمون  -

مرین ت، دئویاهده ومش شتر،یجستجو و مطالعه منابع بارجاع به )مانند  یادگیری یهاتیانجام فعال -

ر امر دمشارکت  را به رندگانیادگی( ...و  یاطالعات یهاگاهی، پالینک سایت ،یازمج شگاهیآزما در

 شود. و باعث انتقال یادگیری می کندیم بیترغ یریادگی

  :شناسه درس

مشخصات درس و حمق تمالیف در ایمن 

 صفحه قرار گیرد.

 شود. یهارا یک صفحهدر ( ، مالکیتناشر ،مدرس سنده،ینو عنوان، مخاطب،)درس مشخصات  -

 یبار محتواو سرعت رشد علم مربوطه، زمان اعتدرس بر اساس موضوع  دیمدرس/مولف مسوول با -

  باشد. کسالیاز  شتریزمان ب نیرا مشخص کند و بهتر است ا یکیالکترون

 شود.مشخص  ،درس دیتول خیتار -

 :موارد تکمیلی

تولیمد است در  منکات یا مواردی که الز

 ایت شود.محتوای الکترونیکی رع

 قابل یبه راحت رندگانیگادی ازیباشد که اطالعات مورد ن یبه گونه ا فهرست مطالب درس -

 باشد. یدسترس

 تیالبه فع اندبتو یبه راحت رندهیادگیکترونیکی تولید شده، به گونه ای باشد که ناوبری محتوای ال -

 دامه دهد.را تکرار، متوقف، و آن را ا تیفعال کی ایحرکت کند  یو قبل یبعد

  یه گردد.یک زبان )فارسی یا زبان انگلیسی( ارا به بهتر استمحتوای اسالیدها و فهرست مطالب  -

 مالکیت معنوی:

اصممول  دیممبا یکممیالکترون یدر محتمموا

   و تعهمممد ، مالکیمممت معنممموییاخالقممم

 شود تیرعا یاحرفه

 هایشاخالق در پژوه یمعمو یراهنماحتواهای الکترونیکی مطابق با ماصول اخاالقی باید در  -

ر دی القاخ کدهایو  یعلوم پزشک یاخالق در انتشار آثار پژوهش یکشور یراهنما ،یعلوم پزشک

 ود.ش تیرعامحتواهای الکترونیکی، 

 دیاب رهیغ ها و لمیف ر،یها، نمودارها، تصاوو تمام عکس یکیالکترون یمطالب ارائه شده در محتوا -

 .اثر و با ذکر منبع باشدمجوز استفاده از صاحب  یدارا

 

 

 موفق باشید

 معاونت زیر ساخت

 دانشگاه علوم پزشکی مجازی


