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 برنامه ریزیرحله م

 هدف کلی تعیین شده است  -
 گروه هدف تعیین شده است .  -

 روش تدریس تعیین شده است . -
 روش ارائه تعیین شده است . -

 اعضا گروه و مسئولیت ایشان مشخص شده است .  -
 تصمیم گیری در مورد شیوه پویا نمایی فیلم ها صورت گرفته است .  -

 حدود زمان تکمیل پروژه براورد شده است .  -
 توضحیات الزم برای آماده سازی استاد به منظور تدریس ارائه شده است .  -
رس انتخاب شده روش آموزشی متناسب با اهداف و ویژگیهای محتوای د -

 است . 

 

 مرحله طراحی

 مسیر رسیدن به اهداف کلی تعیین شده است .  -
 عناوین قطعات تعیین شده است . -
 اهداف یادگیری تعیین شده است. -
 مفاهیم کلیدی هر قطعه تعیین شده است. -
 عناصر دیداری هر قطعه تعیین شده است.   -
 عناصر دیداری هر قطعه مرتبط با متن طراحی شده است .  -
 آزمونهای پایانی هر قطعه تعیین شده است .  -
 فعالیت ها، منابع اصلی و منابع تکمیلی عر قطعه تعیین شده و قابل بازیابی است .  -
 هدف های کلی و یادگیری منطبق با متن و اصول آموزشی است .  -
 آزمون تهیه شده اند .آزمون ها بر اساس اصول طراحی  -
 منابع درس بر اساس فرمت استاندارد ارائه شده است .  -
 کیفیت نور ، صدا و تصویر مناسب است .  -
 انتخاب تصاویر مرتبط با متن صورت گرفته است .  -
 سناریوی پویانمایی و فیلم های آموزشی الزم بر اساس اصول یاگیری تدوین شده است .  -
 ف همخوانی دارد . عنوان درس با محتوا و اهدا -
 منابع مورد استفاده در تهیه محتوا یا عناصر دیداریروز آمد بوده و در پایان درس ارائه شده است .  -
 اهداف کلی به شیوه ای ارائه شده اند که بازتابی از محتوای دوره هستند.  -
 انتخاب نوع رسانه متناسب با اخداف و روش ارائه محتوا صورت گرفته است .  -
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 رحله  تولیدم

 کلیه پویایی نمائی ها بر اساس سناریوی نوشته شده ساخته شده است .  -
 اجزا در قالب های مناسب پیاده سازی شده اند .  -
 ساخت درس کامال بر اساس سناریوی آموزشی صورت گرفته است .  -
 صدا و چند رسانه ای ها حذف شده اند -
 سات .  SOCکلیه صفحات شامل نام درس و نام  -

 فونت های استفاده شده در هر قسمت یکسان، مشابه و از لحاظ نوع و سایز مناسب است .  -
 صویر ، صوت و متن ارائه شده از لحاظ زمانی همحوانی دارند . ت -
 بازنگری مرحله ای بر اسا بازخوردها صورت گرفته است .  -
بطور  PDFقسمت های مختلف پوسته مثل تصویر استاد ، معرفی استاد ، اهداف ، آزمون ها، فایل  -

 صحیح جایگذاری شده اند . 
- SCORM –HTML -  exe - MP4  وMP3  .درس تهیه شده است 

 شنیداری به میزان مناسب در محتوا استفاده شده است. -از عناصر دیداری  -
 دستورالعمل های ساخت درس با توجه به نکات آموزشی و جهت یادگیری بیشتر نوشته شده است .  -

 رنگ های مورد استفاده در تصاویر یا متن ، متناسب با پس زمینه بوده و جذاب است .  -

 رحله ارزیابی م

 کل درس گذرانده شده و با سناریو تطبیق داده شده است .  -
 کلیه دکمه های موجود بررسی شده و با درس تطبیق داده شده است .  -
 کلیه لینک ها و عناصر بارگذاری شده ، صحیح کار می کند .  -
 درس دارای پیش آزمون و آزمون پایانی در انتهای هربخش است .  -
آزمون ها و تمرین ها متناسب با اهداف درس طراحی شده و یادگیری را  -

 افزایش می دهد . 
 چگونگی استفاده از رسانه و انجام آزمون به شیوه ای رسا ذکر شده است .  -

 


