
 

 در دانشگاه علوم پزشکی ارومیه فلوچارت مراحل تولید محتوای الکترونیکی

 

1مرحله 

برنامه ریزی

مشخص نمودن اعضای گروه•

تعیین هدف کلی•

تکمیل فرم های الزم•

برآورد هزینه های الزم•

2مرحله 

طراحی متن

تعیین اهداف کلی درس•

تعیین عناوین قطعات آموزشی•

تعیین اعداف عینی هر قطعه آموزشی•

تعیین مفاهیم کلیدی هر قطعه آموزشی•

تعیین پاراگرافهای هر قطعه آموزشی•

تعیین عناصر دیداری هر قطعه آموزشی•

تهییه آزمون پایان قطعات  آموزشی تهیه خالصه درس•

تهیه آزمون نهایی•

3مرحله 

ضبط صدا

ضبط صدا براساس قطعات آموزشی و استانداردهای الزم•

تهیه فایل مشترک از تمامی قطعات•

4مرحله 

طراحی سناریو

نوشتن روایت نامه بر اساس اصول یاددهی و یادگیری•

5مرحله 

تولید

پیاده نمودن اجزا در قالب های مناسب •

اضافه کردن صدا•

اضافه کردن چندرسانه ای ها•

بازنگری مداوم براساس بازخوردها•

جمع کردن درس•

6مرحله 

ارزشیابی

بازنگری ماده آموزشی بر اساس فهرست کنترل•

انجام اصالحات مورد نیاز•

7مرحله 

ارائه

بارگذاری درس بر روی پرتال آموزشی شبکه و یا انتشار لوح فشرده پشتیبانی فنی و آموزشی•

 پایان
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7مرحله 

ارائه

بارگذاری درس بر روی پرتال آموزشی شبکه و یا انتشار لوح فشرده پشتیبانی فنی و آموزشی

6مرحله 

ارزشیابی

بازنگری ماده آموزشی بر اساس فهرست کنترل-1 انجام اصالحات مورد نیاز-2

5مرحله 

تولید

پیاده نمودن اجزا در قالب های -1

مناسب 
اضافه کردن صدا-2 اضافه کردن چندرسانه ای ها-3

بازنگری مداوم براساس -4

بازخوردها
جمع کردن درس-5

4مرحله 

طراحی سناریو

نوشتن روایت نامه بر اساس اصول یاددهی و یادگیری

3مرحله 

ضبط صدا

ضبط صدا براساس قطعات آموزشی و استانداردهای الزم-1 تهیه فایل مشترک از تمامی قطعات-2

2مرحله 

طراحی متن

تعیین اهداف کلی -1

درس
تعیین عناوین قطعات -2

آموزشی

تعیین اعداف عینی هر -3

قطعه آموزشی

تعیین مفاهیم کلیدی هر -4

قطعه آموزشی

تعیین پاراگرافهای هر -5

قطعه آموزشی

تعیین عناصر دیداری هر -6

قطعه آموزشی

تهییه آزمون پایان  -7

قطعات  آموزشی تهیه 

خالصه درس

تهیه آزمون نهایی-8

1مرحله 

برنامه ریزی

مشخص نمودن اعضای گروه-1 تعیین هدف کلی-2 تکمیل فرم های الزم-3 برآورد هزینه های الزم-4


