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 تهيه محتوا توسط مدرس  روش

  (LCity.ir) جهت سامانه شهریادگيرندهتهيه محتوا  

 

 الف: شرح خدمات اصلي

 :اجزاي محتواي درس بايد چارچوب، ترتيب و دسته بندي به شرح زير داشته باشد .1

 ،شناسه درس 

  ،معرفي درس 

 هاي كلي، هدف 

 ها،سرفصل درس و مهارت 

  چكيده درس و راهنمايي استفاده از محتوا به همراه مهارت و اجزاي آن شامل منابع تكميلي،  

   ،پيوست آموزشي مروري بر جلسه قبل 

  .طرح مباحث چالش برانگيز و كاربردي را داشته باشد 

  مانند مقايسه، نمايش تصوير، نشان دادن، شرح مطالب و كار عملي اهداف رفتاري شامل اعمال قابل مشاهده

 و مطالعه موردي داشته باشد.

 .انتظارات آموزشي به صراحت و مشخص را بيان نمايد 

 گيري و نتايج يادگيري مطلوب كه مورد قبول است مشخص نمائيد.معيار اندازه 

 يمناسب تيفيبه كار رفته در آن از ك ريو تصاوبوده  يآموزش يجذاب و متناسب با محتوا با،يز محتوا طيمح .2

 بيشتر: با تاكيد بايد رنگ از استفاده در هنگامبرخوردار باشد. 

 زمينه، پس براي تند و تبليغاتي هايرنگ از استفاده عدم پيام و بر 

  آموزشي، متن با رنگ هماهنگي 

  متن، در رفته كار به هايرنگ تعداد بين هماهنگي 

  اساليد، صفحه يک از چهار رنگ در بيشاستفاده  عدم 

  درس باشد.  جلسه يک در هفت رنگ از بيش استفاده عدم 

 بايد نكات زير رعايت گردد: متن در توليد استاندارد .3

 انگليسي، و فارسي در ادبي نگارش اصول 

  نمايش، صفحه يک در فونت متعدد هاياندازه و هاسبک كاربردن به از اجتناب 

  فضا، حداكثر از استفاده  
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 آن، در رويه وحدت از استفاده و زمينه پس از استفاده  

 فراگيران، با سن متناسب هاي فونت از استفاده متن، با دستورالعمل فونت تفاوت 

  نويس، پايين و نويس باال سايز درصد 20 بودن كوچک  

 متن، با متن رنگ بودن متضاد  

 مثل حروف در تاكيد اصل از استفاده Italic يا Bold  

 متن، با تيترها كردن متمايز  

 ها گذاري فاصله و بندي حاشيه رعايت 

باشد. اين مدل محتوا ميتواند شامل  HTML5در سامانه شهر يادگيرنده يک محتوا ميتواند يک صفحه كامل  .4

باشد. همچنين در سامانه ابزارهاي پيشرفته تري جهت ايجاد انواع مختلف گراف ها و ... در TXTفيلم، صوت ، 

 نظر گرفته شده است. 

بر اساس شرايط سيستم موجود به صورت ويدئو و طول فيلم ها نبايد از الزم است  از نوع ويدئو نوع محتوا .5

1020% منطبق   ياز حجم مناسب ديباوده و نب كسليپ 960*1400از  شتريب محتوا يابعاد كادر اصلتر باشد. شدقيقه بي

افزار با صداي مناسب و دلنشين تواند با پاورپوينت يا اصل نرم. محتواي آموزش ميبرخوردار باشد LCityبا نياز 

 باشد.

دو  اي باشد تا از رقبا متمايز و در طول قرارداد حداكثردر توليد محتوا به گونه ديبا مدرس ،تيو خالق ينوآور .6

هايي كه به صورت موردي بر اساس نظرات كاربران يا بار به صورت كامل به روزرساني گردد. به روزرساني

 د جزء اين به روزرساني مي باشد. گردمركز به مدرس اعالم مي

اين كنترل آن به دقت انجام شود تا در هيچ قسمتي از محتوا  ديد، باوشيماستفاده  نهيزم يقيموسدر محتوا از گر ا .7

 هاي اجتماعي نبايد در محتوا قرار گيرد.صوت غالب بر صداي گوينده نباشد. آدرس سايـت، وبالك و شبكه

چند سوال طراح نمايد تا فراگير با پاسخ به آنها مفهوم موضوعات طرح  يآموزشفصل از محتوا هر مدرس بايد در  .8

   نيز هم زمان با بارگذاري محتوا انجام دهد.شده را كامل فراگيرد. مدرس الزم است سواالت مربوط به فصل را 

برابر سواالت براي هر فراگير، سوال طرح و  3در پايان دوره در صورتي كه آزمون تئوري باشد مدرس به تعداد  .9

ارايه نمايد. در هر بار آزمون از سواالت مذكور به صورت تصادفي تعداد مورد نظر انتخاب و   Wordدرفايل 

 يهاشامل سوال يعني ،شوند ياز هر دو قسمت آموزش طراح ستيبا يها مآزمون شود.مي براي فراگير ارايه

 باشند.عملي و  يمفهوم
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افزار پاسخگويي سواالت فراگيران در زمان مدرس الزم است از مسير تعيين شده در نرم .10

پاسخگويي به مشكالت فراگيران حداكثر يک روز باشد. درصورت عدم پاسخ به فراگير در زمان تعيين شده 

 مدرس شامل جريمه تاخير در پاسخ مطابق بند مربوط در قرارداد خواهد شد. 

 ب: شرح خدمات مكمل 

 :شده است پيشنهاددر اين قسمت برخي موارد مكمل نسبت به شرح خدمات موظف مدرس 

تشويق كند.  يآموزش يو كار با برنامه و محتوا تيبه فعال را فراگيرميتواند  يبه شكل تعامل يآموزش يمحتواتهيه  .1

با صحبت كردن با آن باشند كه در آن دانشجو يآموزش زبان م يافزارهانرم يحالت نيچن يمثال برا نيبهتر)

 ( تلفظ خود را محک بزند. وهيتواند شيم

 يدادن شهود بصر يبرا يدرس دهيچيپ حاتيو توض ميمفاه دنيكش رير به تصود ياانهيرا يها تياستفاده از قابل .2

 يريتصو ييدر حل مثال ها استفاده شود تا دانشجو بتواند توانا زيو ن يتئور ميمفاه انيب يامكانات برا نيا دانشبر.به 

مرتبط با موضوع  ييها يساز هيشب دها،يها، اسال لميدر درك آن ها به كار برد. عكس ها، گراف ها، ف زيخود را ن

 سيبه عنوان مثال در تدر) مورد بحث گنجانده شود. يمثال ها اي ينظر ميمفاه يريادگي شيدرس، به منظور افزا

 ريرا به تصو ييايمياستفاده كرده و فعل و انفعاالت ش شنيميان تياز خاص يتوان به راحتيم ييايميش يواكنش ها

 ( .ديكش

 ستيها بامثال نيمناسب است. در ا يآموزش يمحتوا کي اتيخصوص گرياز د يتعامل يهااز مثال يبرخوردار .3

 کيها در در ارائه مثال همچنينكرد.  تيها هدابا موضوع درس به سمت حل مثال ييرا پس از آشنافراگير 

 تيروش حل و مساله هدا ريبه راه حل همراه باشد و دانشجو را در مس يبا اشارات ديخوب با يآموزش يمحتوا

  عرضه كند. كبارهيتمام راه حل را به  نكهيكند و نه ا

 هيسبات و شبادهد كه بتواند محيامكان را م نيخوب به دانشجو ا يكيآموزش الكترون تيريمد ستميس کي .4

 .مورد نظر خود را ارائه دهد يهايساز

 تيفيبا ك يپس از ارائه مطالب اصل فراگيركه  يمعن نيبه ا .پژوهش محور باشد ديخوب با يآموزش يمحتوا کي .5

 يو جالب ديمف ييهاو پرسش يكه اطالعات خواندن يمعن نيبه ا .كند تيهدا شتريكسب اطالعات ب يمناسب برا

با او  يشتريآنها منابع ب افتني يو سپس برا ابدي زهيشتر انگيمطالب ب يريادگي يبرااو متذكر شود تا  فراگيررا به 

 . ابديرا ب شتريكند تا خود دانشجو مطالب ب يمعرف

موارد تعامل بيشتر مدرس با فراگير ديده شده است و الزم است مدرس از آنها استفاده  LCity: در سامانه نکته 

 كند. 
 


