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 (11/1/1999) 5اطالعیه ضواره 

 در ارتباط با آهوزش هجازیبوعلی سینا اطالعیه هعاونت آهوزضی و تحصیالت تکویلی دانطگاه 
 

 به نام او

 ها رؤسای هحترم دانطکذه

 ثب ػالم ٍ احتشام،

اًجبم ؿذُ، ثِ ًظش ّبی  ثیٌی سػبًذ ثب تَجِ ثِ ؿشایظ هَجَد ٍ پیؾ ثب تجشیک ػبل ًَ ٍ اػیبد ؿؼجبًیِ، ثِ اػتحضبس هی

، داًـگبُ ITثش اػبع گضاسؽ حَصُ  ّبی حضَسی دس آیٌذُ ًضدیک ٍجَد ًذاؿتِ ثبؿذ. سػذ اهکبى ثشگضاسی کالع هی

دسٍع ًظشی داًـگبُ اص عشیق ػبهبًِ دسع افضاس هحتَای آهَصؿی قشاس دادُ ؿذُ اػت ٍ %  50تبکٌَى ثشای ثیؾ اص 

ایِ ؿذُ اػت. لزا ثب تَجِ ثِ ضشٍست هذیشیت صهبى ٍ اػتفبدُ حذاکثشی اص آى دس ّبی دیگش اس هَاسدی ًیض اص عشیق ػبهبًِ

 گشدد: ًیوؼبل جبسی، هَاسد صیش تبکیذ هی

فشٍسدیي  16ػولی اص عشیق آهَصؽ هجبصی اص سٍص ؿٌجِ  -اسایِ توبهی دسٍع ًظشی ٍ ثخؾ ًظشی دسٍع ًظشی .1

ّبی دسٍع ًظشی هی ثبیؼت اص ػَی  هی کالعضشٍسی اػت. اعالع سػبًی ٍ هشاقجت الصم ثشای ثشگضاسی توب

ثِ ًَع دسٍع ٍ ًحَُ اهکبى اجشای آًْب اؿبسُ ؿذُ  1پیَػت ؿوبسُ دس  هؼبًٍت آهَصؿی داًـکذُ صَست گیشد.

 اػت.

رکش ؿذُ یب ّش   اص اػبتیذ هحتشم خَاػتِ ؿَد تب ثشای تذاٍم اسایِ دسٍع ثِ صَست غیشحضَسی اص عشیق ػبهبًِ .2

ذام کٌٌذ. گضاسؽ ػولکشد اػبتیذ دس ػبهبًِ دسع افضاس ثِ صَست ّفتگی ثِ ٍاحذّب اسػبل سٍؽ هٌبػت دیگشی اق

ّب سا ًیض اص اػبتیذ دسیبفت کٌذ ٍ دس ػبهبًِ  ؿَد. الصم اػت داًـکذُ گضاسؽ اسایِ دسٍع ثِ ػبیش سٍؽ هی

 آهَصؿی گلؼتبى ثجت ًوبیٌذ.

ل قجَل ثشای ّش جلؼِ کالع ثِ ؿشح ریل هی ثبؿذ. لزا ّبی هتؼذد اًجبم ؿذُ، هحتَای اػتبًذاسد قبث ثشاػبع جلؼِ .3

ّبی آهَصؽ هجبصی  ضشٍسی اػت اص ایي پغ اػتبًذاسد الصم ثشای هحتَای کالع دس ًظش گشفتِ ؿَد تب کبػتی

هَجَد  2پیَػت ؿوبسُ ّبی پیـٌْبدی دس  ثشعشف ؿذُ ٍ داًـجَیبى ثتَاًٌذ یبدگیشی ثْتشی سا داؿتِ ثبؿٌذ. هذل

یب صَت اػتبد ثِ ّوشاُ فبیل هتي  تصَیشدقیقِ  30سٍد یک جلؼِ کالع دسػی داسای حذاقل  یاػت. اًتظبس ه

(pdf ،wordٍ تکلیف، ثحث کالػی ٍ ... ثبؿذ. ، هؼشفی هٌجغ دسػی ،)... 

اص اػبتیذ هحتشم خَاػتِ ؿَد تب اسصیبثی هؼتوش آهَصؿی دسع ثِ صَست غیشحضَسی سا اًجبم دادُ ٍ ثبصخَسد آى  .4

 تَاًذ ؿبهل هَاسد صیش ثبؿذ: ػبهبًِ ثجت ًوبیٌذ. ایي اسصیبثی هیسا دس 

a. .اسایِ توشیي ٍ تکلیف ثشای ّش فصل ٍ دسیبفت توشیٌبت حل ؿذُ اص داًـجَیبى 

b. ُػبصی سایبًِ ای دس دسٍػی کِ اهکبى آى ٍجَد داؿتِ ثبؿذ. ّبی دسػی، ؿجیِ اًجبم پشٍط 

c.  غیشحضَسی.اسایِ گضاسؽ ٍ ػویٌبس تَػظ داًـجَیبى دس کالع 

اسایِ هفبّین ثبؿذ،  آصهبیـگبّی )یب هَاسد هـبثِ( کِ ًیبصهٌذ حضَس داًـجَ دس آصهبیـگبُ هی -ثشای دسٍع ػولی .5

 ّب ثِ صَست فـشدُ اًجبم ؿَد. کلی ثِ صَست هجبصی صَست گیشد تب دس صهبى هٌبػت ثشگضاسی کالع
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احیبًب چٌذ جلؼِ حضَسی دس تبثؼتبى  ثشای دسٍع ثؼیبس خبصی کِ اهکبى تکویل دسع ثِ صَست غیشحضَسی ٍ .6

تَػظ اػتبد هیؼش ًجبؿذ، دالیل تَجیْی اػتبد دسع ثب تبییذ هذیش گشٍُ دسیبفت گشدد تب هَضَع ثِ ًحَ هقتضی 

 ثشسػی گشدد.

ثِ هٌظَس ثشعشف  یب ...( ثِ صَست هجبصی)ّب  ّبی ؿَسای آهَصؿی ٍ تحصیالت تکویلی داًـکذُ ثشگضاسی جلؼِ .7

ٍ اسػبل صَستجلؼِ ثِ هؼبًٍت  صؽ هجبصی ٍ هـکالت احتوبلی داًـجَیبى ٍ اػتبداىکشدى هـکالت آهَ

 آهَصؿی داًـگبُ.

 31تَاًٌذ تب  ًبهِ یب سػبلِ خَد سا داسًذ، هی داًـجَیبى تحصیالت تکویلی کِ دس ایي ًیوؼبل قصذ دفبع اص پبیبى .8

هحذٍیت صهبًی هَاجِ ّؼتٌذ، ثِ پیـٌْبد ثِ صَست حضَسی دفبع کٌٌذ. ثشای داًـجَیبًی کِ ثب  1399ؿْشیَس 

ًبهِ ثِ صَست غیشحضَسی ثب  اػتبد ساٌّوب ٍ تبییذ ؿَسای داًـکذُ اهکبى ثشگضاسی جلؼِ دفبع اص سػبلِ یب پبیبى

 ؿشایظ صیش ٍجَد داسد:

 اسػبل پبیبى ًبهِ / سػبلِ ثِ توبهی داٍساى ٍ دسیبفت تبییذیِ هجٌی ثش کفبیت الصم ثشای دفبع 

 لؼِ دفبع.جذیشیت سییغ داًـکذُ، یب هؼبٍى تحصیالت تکویلی داًـکذُ ثش ًظبست ٍ ه 

 .ضجظ جلؼِ دفبع اص اثتذا تب اًتْب ثِ ػٌَاى گضاسؽ سػوی 

 د.بافت خَاّذ آصهَى جبهغ آهَصؿی داًـجَیبى دکتشی ثِ اٍایل تبثؼتبى تؼَیق  .9

ی ثبؿٌذ، اسائِ ثصَست هجبصی ٍ تَػظ کِ ًیبصهٌذ اسائِ ه کبسؿٌبػی دس ساثغِ ثب دسٍػی ًظیش پشٍطُ ٍ ػویٌبس  .10

داًـجَ ثشای اػتبد صَست گیشد ػویٌبس کبسؿٌبػی اسؿذ ًیض ثب اعالع قجلی ثِ تحصیالت تکویلی ثصَست هجبصی 

 اًجبم ؿَد.

ّبی  فؼبل ثَدُ ٍ توبهی فؼبلیتثِ صَست هجبصی یب ... ّب  اسد هـبثِ، گشٍُدس هَسد ثشسػی پشٍپَصال ٍ هَ .11

دس هَسد تصویوبتی کِ ًیبص ثِ جلؼِ گشٍُ داسًذ، جلؼبت  ًـجَیبى سا ثشسػی ًوبیٌذ.آهَصؿی ٍ پظٍّـی دا

 ّبی آهَصؿی ًیض ثِ صَست هجبصی تـکیل گشدیذُ ٍ صَستجلؼِ ثِ داًـکذُ اسػبل گشدد. گشٍُ

هَضَع توذیذ ػٌَات تحصیلی ثشای داًـجَیبى ػبل آخش تحصیالت تکویلی دس کویؼیَى هَاسد خبف داًـگبُ  .12

 ثشسػی اػت ٍ ثِ هحض تصوین گیشی اػالم خَاّذ ؿذ.دس حبل 

 

ػبلی ٍ ّوکبساى اسجوٌذ دس آى  دس پبیبى، ضوي آسصٍی ػالهتی، اهیذ داسد تب ثب تذثیش، هذیشیت ٍ اسادُ هؤثش جٌبة

ّبی احتوبلی  ثشای فبیق ؿذى ثِ دؿَاسیّوچٌیي  .داًـکذُ، ایي ًیوؼبل تحصیلی ثب هـکالت حذاقلی ثِ ػشاًجبم ثشػذ

ػبلی ٍ ّوکبساى هحتشم دس آى  ٍ ّوکبسی جٌبة اسصؿوٌذ ٍ ػبصًذُ پیـٌْبدّبی ٍ صبئت ًظشات ًیبصهٌذ هـبسکت،

 داًـکذُ ّؼتین.

مطرح و مورد تصویب قرار گرفت.  10/1/1311تاریخ در هیات رئیسه دانشگاه مجازی موضوع این اطالعیه در جلسه )

 (الع رسانی شود.اطبه نحو مقتضی های ستاد ملی کرونا  اس اعالمیهبراسهمچنین مقرر گردید هرگونه تغییر احتمالی 
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 1پیوست شماره 

 989و تحصیالت تکویلی دانطجویاى در نیوسال قابل اجرا برای هذیریت اهور آهوزضی  یسناریو

 (ثشای داًـجَیبى تحصیالت تکویلی )ثذٍى ٍاحذ دسػی -1

 هرجع تصوین گیری روش کار نوع فعالیت

 ؿَسای تحصیالت تکویلی داًـگبُ غیش حضَسی( ثِ صَست هجبصی )ًیوِ حضَسی/ پبیبى ًبهِ / سػبلِ دفبع اص

داًـجَیبى  توذیذ ػٌَات

 ػبل آخش

ثِ ػٌَات   تب تبسیخ ؿشٍع فؼبلیت داًـگبُ 3/12/1398ػٌَات اص تبسیخ 

 هجبص داًـجَیبى اضبفِ ؿَد.

 کویؼیَى هَاسد خبف داًـگبُ

 ؿَسای تحصیالت تکویلی داًـگبُ تؼَیق ثِ اٍایل تبثؼتبى آصهَى جبهغ دکتشی

 ؿَسای تحصیالت تکویلی داًـگبُ غیش حضَسی( ثِ صَست هجبصی )ًیوِ حضَسی/ یب پشٍطُ اسایِ ػویٌبس

 

 ثشای داًـجَیبى داسای ٍاحذ دسػی -2

 هرجع تصوین گیری روش برگساری هاهیت دروس

)آفالیي /آًالیي( + یک جلؼِ سفغ اؿکبل پبیبى ثشگضاسی کبهل ثِ صَست هجبصی  دسٍع ػوَهی

 تشم ثِ صَست حضَسی

 ؿَسای داًـگبُ

ثشگضاسی کبهل ثِ صَست هجبصی )آفالیي /آًالیي( + دٍ جلؼِ سفغ اؿکبل پبیبى تشم  دسٍع پبیِ

 ثِ صَست حضَسی

 ؿَسای داًـگبُ

جلؼِ سفغ اؿکبل پبیبى تشم ثشگضاسی کبهل ثِ صَست هجبصی )آفالیي /آًالیي( + دٍ  دسٍع تخصصی تئَسی

 ثِ صَست حضَسی

 ؿَسای داًـگبُ

 - دسٍع تخصصی تئَسی

 ػولی

 اسایِ هفبّین ثِ صَست هجبصی

 ّب ثِ صَست فـشدُ دس صهبى هٌبػت ثشگضاسی ثبقیوبًذُ کالع

 ؿَسای داًـگبُ

 - دسٍع تخصصی تئَسی

 هحبػجبتی

پبیبى تشم ثِ  اسایِ هفبّین ثخؾ ًظشی ثِ صَست هجبصی+ دٍ جلؼِ سفغ اؿکبل

 صَست حضَسی

 ثخؾ ػولی ثصَست دسٍع ػولی تخصصی

 ؿَسای داًـگبُ

ػولی ثب هبّیت حل دسٍع 

 توشیي ٍ هـبثِ

 ثِ صَست هجبصی )آفالیي /آًالیي( ٍ

 ّبی حل توشیي ثِ صَست هجبصی تـکیل گشٍُ

 ؿَسای داًـگبُ

 ؿَسای داًـگبُ هٌبػتّب ثِ صَست فـشدُ دس صهبى  ثشگضاسی کالع دسٍع ػولی تشثیت ثذًی

 ّبی آهَصؿی اسایِ هفبّین کلی ثِ صَست هجبصی + فیلن دسٍع ػولی تخصصی

 ّب ثِ صَست فـشدُ دس خشداد ٍ تیشهبُ ثشگضاسی کالع

 ؿَسای داًـگبُ

 ؿَسای آهَصؿی داًـگبُ ثِ صَست هجبصی )ًیوِ حضَسی/ غیش حضَسی( اسایِ ػویٌبس یب پشٍطُ

 ؿَسای آهَصؿی داًـگبُ تؼَیق ثِ صهبى هٌبػت ثشگضاسی توبهی اهتحبًبت
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 پاورپوینت
 تهیه شده توسط خود فرد

 دانلود یا کپی کردن از جایی دیگر

 2پیوست شماره 
 ّبی تَلیذ هحتَا تْیِ ؿذُ اػت.ایي ساٌّوب دس ثخؾ اًَاع ػٌبصش هحتَایی، تَلیذ هحتَا دس ػبهبًِ دسع افضاس ٍ اًَاع هذل 

 ثخؾ اٍل: اًَاع ػٌبصش هحتَایی
دسع  هٌظَس اص ػٌبصش هحتَایی اًَاع ؿکل ّبی ظبّشی هحتَا یب ًوَد هحتَا دس ظبّش اػت. هَاسد رکش ؿذُ صیش هَاسدی اػت کِ هی تَاى دس ػبهبًِ

 ی ًیض هی تَاًذ ایجبد ؿَد. افضاس اص آى اػتفبدُ ًوَد، ٍگشًِ هحتَا ثِ ؿکل ّبی هختلف ٍ هتٌَع دیگش

 

 يیذئً
 تهیٍ شذٌ تًسط خًد فرد

فیلمبرداری از خًد فرد 
 سخىران

 مًبایل

 ديربیه فیلمبرداری

 فیلمبرداری از صفحٍ کامپیًتر
 (ريش سادٌ ي بسیار مًثر)

ZD screen recorder 

camtasia 

snagit ي... 

 داولًد از جایی دیگر

 صوت
 تهیه شده توسط خود فرد

 از طریق موبایل

 از طریق کامپیوتر

 دانلود از جایی دیگر از طریق رکوردر

 پاورپوینت

 تهیه شده توسط خود فرد

 دانلود یا کپی کردن از جایی دیگر

 ترکیب موارد باال

 تهیه شده توسط خود فرد

 دانلود یا تهیه از جایی دیگر

 يیذئً
 تهیٍ شذٌ تًسط خًد فرد

فیلمبرداری از خًد فرد 
 سخىران

 مًبایل

 ديربیه فیلمبرداری

 فیلمبرداری از صفحٍ کامپیًتر
 (ريش سادٌ ي بسیار مًثر)

ZD screen recorder 

camtasia 

snagit ي... 

 داولًد از جایی دیگر

 صوت
 تهیه شده توسط خود فرد

 از طریق موبایل

 از طریق کامپیوتر

 دانلود از جایی دیگر از طریق رکوردر

 متن

 تهیه شده توسط خود فرد

pdf 

word 

 صفحه محتوای درس افسار

 هر سه مورد باال دانلود یا کپی کردن از جایی دیگر
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داسد سا ًیض هی تَاى ثِ  هَسد تبییذ هذسع کِ ثب ػشفصل هغبثقتّبی ػلوی ٍ  )یب هـبثِ( فبیل* هٌظَس اص تْیِ اص جبیی دیگش ثِ ایي هؼٌی اػت کِ اص هَاسد صیش 

 :ػٌَاى هحتَای دسػی اػتفبدُ ًوَد

 Slideshare.net تَاى  ایي ػبیت ثبًکی اص پبٍسپَیٌت دس هَضَػبت هختلف اػت کِ هتٌبػت ثب هَضَع دسػی دس صَست هَجَد ثَدى هی

 تغییشاتی دس آى ایجبد ًوَد ٍ ثشای دسع هَسد ًظش اػتفبدُ کشد. 

  تَاى اص آًْب اػتفبدُ ًوَد.   ػی هیثبًکی اص ٍیذئَّبی آهَصؿی داسًذ کِ هتٌبػت ثب هَضَع دسّب  : ایي ػبیتّبی هؼتجش ػلوی ػبیت یبفشادسع 

 وَد. دس ساثغِ ثب دیگش ػٌبصش هحتَایی ّن هذسػبى گشاهی هی تَاًٌذ ػالٍُ ثش تْیِ هحتَا اص هحتَاّبی هَجَد هتٌبػت ثب هَضَع دسػی اػتفبدُ ً

کبسثشی ػبدُ تشی داسد ٍ خشٍجی آى ًیض اص حجن ساثظ  ZD soft screen recorder** دس ًشم افضاسّبی رکش ؿذُ ثشای فیلن ثشداسی اص صفحِ کبهپیَتش 

 کوتشی ثشخَسداس اػت. 

هگبثبیت ثبؿٌذ، تب آپلَد آى اص ػَی هذسع ٍ داًلَد آى اص عشف هخبعجبى ساحت تش صَست پزیشد.  25*** فبیل ّبی ٍیذئَیی ٍ صَتی تَلیذ ؿذُ کوتش اص 

َاى آًشا ثِ دٍ یب ػِ قؼوت تقؼین ًوَد. ّوچٌیي ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبی کبٌّذُ حجن دس صَستی کِ فبیل ّبی تَلیذ ؿذُ ثیـتش اص ایي حجن ثبؿذ هی ت

 اػتفبدُ ًوَد.  Format factoryٍ کبٌّذُ ٍیذئَ هثل  Jet audioصَت هثل 

 

 بخص دوم: تولیذ هحتوا در ساهانه درس افسار
اػتفبدُ  ػبهبًِ دسع افضاس اهکبى تؼشیف کشدى هَاسد صیش ٍجَد داسد: ایي هَاسد سا هی تَاى ثب یکذیگش تشکیت ًوَد ٍ ثشای ّش جلؼِ دسػی اص آى ّب

 ًوَد. دس ثخؾ ثؼذی اًَاع هذل ّبی تَلیذ هحتَا ثب اػتفبدُ اص ػبهبًِ دسع افضاس تَضیح دادُ خَاّذ ؿذ. 

 اص ایي اثضاس هی تَاى فبیل ّبی هختلفی سا دس ػبهبًِ آپلَد ًوَد. ثب اػتفبدُ بارگساری فایل: (1

 ثب اػتفبدُ اص ایي اثضاس هی تَاى یک صفحِ هحتَایی هتٌی ایجبد کشد.ایجاد صفحه هحتوایی:  (2

 ثب اػتفبدُ اص ایي اثضاس هی تَاى یک ثحث کالػی دس ساثغِ ثب هَضَع دسػی ایجبد ًوَد بحث کالسی: (3

تفبدُ اص ایي اثضاس هی تَاى یک فؼبلیت، توشیي یب تکلیف تؼشیف کشد ٍ ثشای آى ثبصُ صهبًی خبصی دس ًظش گشفت. ّوچٌیي ثب اػ فعالیت کالسی: (4

 ؿیَُ اًجبم ٍ ؿیَُ تحَیل آى )کبغزی یب دیجیتبلی( سا ًیض تؼییي ًوَد.

 گشفت. ثب اػتفبدُ اص ایي اثضاس هی تَاى یک کَئیض تؼشیف کشدُ ٍ ثشای آى صهبى دس ًظش  کوئیس: (5

ثب اػتفبدُ اص ایي اثضاس هی تَاى داًـجَیبى سا دس یک دسع گشٍُ ثٌذی کشدُ ٍ تکبلیف یب ثحث ّب سا ثش اػبع گشٍُ ّبی ایجبد  گروه بنذی: (6

 ؿذُ اجشا ًوَد. 

 هحتوا تولیذ های هذل انواع: سوم بخص
 ّش اداهِ دس. ؿَد اًجبم ّوضهبى غیش ٍ ّوضهبى صَست دٍ ثِ تَاًذ هی کلی عَس ثِ الکتشًٍیکی صَست ثِ آهَصؿی ّبی کالع ثشگضاسی

  .ؿذ خَاّذ دادُ تَضیح هَاسد ایي اص کذام

 اثضاس یک اص اػتفبدُ ثب ٍاحذ صهبى یک دس یبدگیشًذگبى ٍ هذسع پیذاػت آى اػن اص کِ ّوبًگًَِ سٍؽ دسایي :هوسهاى روش( الف

 تَاى هی هجبصی ّبی کالع ثشگضاسی ثشای ّوضهبى اثضاسّبی اص. ًوبیذ هی هحتَا اسائِ ثِ اقذام هذسع ٍ ؿًَذ هی حبضش کالع ػش الکتشًٍیکی

 ثب سا یبدگیشًذگبى ٍ هذسع ػول دس ّوضهبى صَست ثِ کالع ثشگضاسی حبل ایي ثب. کشد اؿبسُ اػکبیپ ٍ skyroom، bigbluebutton ثِ

 :کٌذ هی هَاجِ ًیض ّبیی چبلؾ

 .ؿًَذ حبضش کالع ػش ٍاحذ صهبى یک دس ثبیذ یبدگیشًذگبى ٍ هذسع سٍؽ ایي دس: صهبًی پزیشی اًؼغبف ػذم •

 .ثیٌذ ًوی سا یبدگیشًذگبى تصَیشی صَست ثِ ایٌکِ دلیل ثِ هذسع تَػظ کالع کٌتشل ثَدى دؿَاس •

 .ثشخَسداسًذ آى اص هخبعجبى کِ پبًذی پٌْبی ثِ تَجِ ثب اػتبد ٍ داًـجَیبى ؿذى ٍصل ٍ قغغ •

 ثِ. ًذاسد ٍجَد ّوضهبًی الضاهبً یبدگیشًذگبى عشف اص آى دسیبفت ٍ هذسع ػَی اص هحتَا اسائِ ثیي سٍؽ ایي دس :هوسهاى غیر روش( ب

 داًـگبُ افضاس دسع ػبهبًِ. ًوبیٌذ دسیبفت سا آى دیگش صهبًی دس یبدگیشًذگبى ٍ کشدُ ثبسگضاسی ػبهبًِ دس سا هحتَا تَاًذ هی هذسع ػجبستی

 .ؿذ خَاّذ دادُ تَضیح آى ثشای هحتَا ایجبد هختلف ّبی هذل اداهِ دس کِ اػت ّوضهبى غیش سٍؽ اص هصذاقی

 ثش ّب هذل ایي. اػت آهذُ ثبؿذ، افضاس دسع ػبهبًِ دس آى ثبسگضاسی ٍ جلؼِ ّش ثشای هحتَا تَلیذ ساٌّوبی تَاًذ هی کِ هذل چٌذیي اداهِ دس

 تَلیذ ثشای ّب هذل ایي اص کذام ّش اسجحیت ّب، هذل آهذى تشتیت. اػت ؿذُ تْیِ ؿذ، دادُ تَضیح قجلی صفحبت دس کِ هحتَایی ػٌبصش اػبع
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 دس فبیل ایي اثتذای دس کِ هحتَایی ػٌبصش اػبع ثش ؿذُ رکش ّبی هذل کِ اػت رکش ثِ الصم. اػت افضاس دسع ػبهبًِ دس الکتشًٍیکی هحتَای

 .گشفت ثْشُ افضاس آًْب هَسد
ثش اػبع ػٌبصش دس اداهِ چٌذیي هذل کِ هی تَاًذ ساٌّوبی تَلیذ هحتَا ثشای ّش جلؼِ ٍ ثبسگضاسی آى دس ػبهبًِ دسع افضاس ثبؿذ، آهذُ اػت. ایي هذل ّب 

ای الکتشًٍیکی دس هحتَایی کِ دس صفحبت قجلی تَضیح دادُ ؿذ، تْیِ ؿذُ اػت. تشتیت آهذى هذل ّب، اسجحیت ّش کذام اص ایي هذل ّب ثشای تَلیذ هحتَ

 گشفت. ػبهبًِ دسع افضاس اػت. الصم ثِ رکش اػت کِ هذل ّبی رکش ؿذُ ثش اػبع ػٌبصش هحتَایی کِ دس اثتذای ایي فبیل دس هَسد آًْب افضاس ثْشُ 

 :1هذل 
 تَلیذ پبٍسپَیٌت ثِ صَست جذاگبًِ ٍ آپلَد ثِ ػٌَاى فبیل دس ػبهبًِ دسع افضاس 

 بًِ ٍ آپلَد ثِ ػٌَاى فبیل دس ػبهبًِ دسع افضاسضجظ صذای هذسع ثِ صَست جذاگ 

  فؼبلیت کالػی ثشای داًـجَیبى کِ اص عشیق اثضاسassignment  .دس قؼوت هبطٍل ّب قبثل ایجبد کشدى اػت 

  .ثحث کالػی ثشای داًـجَیبى کِ اص عشیق اثضاس ثحث دس قؼوت هبطٍل ّب قبثل ایجبد کشدى اػت 

 :9هذل 
  تَلیذ پبٍسپَیٌت ٍ ًوبیؾ آى ثِ صَستfull screen دس کبهپیَتش ٍ ضجظ صذای هذسع )دس ایي ؿیَُ ثِ هَاصات ایٌکِ هحتَا ًـبى دادُ هی ؿَد، فشد

، ZD screen recorder، videosolo screen recorder، snagit ػخٌشاى دس هَسد آى صحجت هی کٌذ(. ثب اػتفبدُ اص ًشم افضاسّبیی ّوچَى

camtasia ،capture  یب ٍmix PowerPoint تَاى اص صفحِ کبهپیَتش فیلن گشفت ٍ خشٍجی آى سا  کِ سٍی خَد پبٍسپَیٌت ًصت هی ؿَد، هی

 دس قبلت یک فبیل ٍیذئَیی دس ػبهبًِ دسع افضاس ثبسگضاسی کشد. 

 ُفؼبلیت کالػی ثشای داًـجَیبى دس ساثغِ ثب هحتَای ثبسگضاسی ؿذ 

 هحتَای ثبسگضاسی ؿذُ ثشای داًـجَیبى  ثحث کالػی دس ساثغِ ثب 

 :9هذل 
  تَلیذ هتي دس قبلت یک فبیلpdf ،word یب صفحِ هحتَایی دس ػبهبًِ دسع افضاس ٍ ثبسگضاسی آى دس ػبهبًِ دسع افضاس دس قبلت یک فبیل 

 ضجظ صذای هذسع دس ساثغِ ثب هتي ٍ آپلَد ثِ ػٌَاى فبیل دس ػبهبًِ دسع افضاس 

  ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذُفؼبلیت کالػی دس 

 ُثحث کالػی دس ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذ 

 :4هذل 
 ضجظ صذای هذسع دس ساثغِ ثب هتي ٍ آپلَد ثِ ػٌَاى فبیل دس ػبهبًِ دسع افضاسثِ ّوشاُ  تَلیذ پبٍسپَیٌت دس ساثغِ ثب هَضَع دسػی 

 ُفؼبلیت کالػی دس ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذ 

  هحتَای ایجبد ؿذُثحث کالػی دس ساثغِ ثب 

 :5هذل 
  تَلیذ هتي دس قبلت یک فبیلpdf ،word یب صفحِ هحتَایی دس ػبهبًِ دسع افضاس ٍ ثبسگضاسی آى دس ػبهبًِ دسع  

 ضجظ صذای هذسع دس ساثغِ ثب هتي ٍ آپلَد ثِ ػٌَاى فبیل دس ػبهبًِ دسع افضاس 

 ُفؼبلیت کالػی دس ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذ 

 ثب هحتَای ایجبد ؿذُثحث کالػی دس ساثغ ِ 

 :6هذل 
 ضجظ صذای هذسع دس ساثغِ ثب هَضَع تذسیغ 

 ُفؼبلیت کالػی دس ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذ 

 ُثحث کالػی دس ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذ 

 :7هذل 
  ،یب دیگش ػبیت ّبیی کِ پبیگبُ دادُ ای ثشای ٍیذئَ  ّبی هؼتجش ػلوی ػبیتیک فبیل ٍیذئَیی دس ساثغِ ثب هَضَع دسع )فبیل سا هی تَاى اص فشادسع

 ّؼتٌذ داًلَد کشد( ٍ آپلَد ثِ ػٌَاى یک فبیل دس ػبهبًِ دسع افضاس
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 ُفؼبلیت کالػی دس ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذ 

 ُثحث کالػی دس ساثغِ ثب هحتَای ایجبد ؿذ 

 چنذ نکته:
  ثْتش اػت هذسػبى گشاهی دس ّش جلؼِ دسع خَد تَضیحبت هشثَط ثِ هحتَا کِ سٍؿي کٌٌذُ اثؼبد هختلف هحتَاػت سا ثِ صَست صَتی ضجظ

 دس هبطٍل هشثَط ثِ آى جلؼِ قشاس دٌّذ. pdfًوَدُ ٍ ثِ ّوشاُ پبٍسپَیٌت یب 

 ثب تَجِ ثِ ػٌبصش هحتَایی رکش ؿذُ هذل ّبی دیگشی سا ًیض هتٌبػت  هَاسد رکش ؿذُ هذل ّبی تشجیحی اػت، ثب ایي حبل هذسػبى گشاهی هی تَاًٌذ

 ثب ًیبص داًـجَیبى، دسع هَسد ًظش ٍ اثضاسّبی دس دػتشع ایجبد ًوبیٌذ. 

 ضشٍستی ثِ تؼشیف تکلیف ٍ ثحث دس ّش جلؼِ ًیؼت. ثذیْی اػت کِ ایجبد ایي دٍ هَسد دس ّش جلؼِ هی تَاًذ غٌبی ثیـتشی ثِ تذسیغ هذسع داد ُ

 ٍ داًـجَیبى سا ثیـتش دسگیش دسع کٌذ. 

 یل اهکبى ًوبیؾ پبٍسپَیٌت دس هَثبیل ٍ فیلوجشداسی اص صفحِ هَثبیل ٍ ّوضهبى ضجظ صذای هذسع ٍ دس ًْبیت گشفتي خشٍجی اص آى دس قبلت یک فب

یب ػجبستی هـبثِ سا ثِ فبسػی یب « صفحِ هَثبیل فیلوجشداسی اص»ػجبست  Play Storeٍیذئَیی ًیض ٍجَد داسد. ثشای ایٌکبس هی تَاى دس کبفِ ثبصاس یب 

 اًگلیؼی جؼتجَ ًوَدُ ٍ اص ًشم افضاسّبیی کِ دس ایي صهیٌِ هَجَد ّؼتٌذ ثْشُ گشفت. 

 هَفق ثبؿیذ.


