
 هحتَای تؼاهلی در یادگیری الکترًٍیکی

 ّوایص فٌاٍری ّای ًَیي در آهَزش الکترًٍیکی
 1400تیر هاُ  28

 دکتر فرًاز ترزیي پَر
 داًطگاُ ػلن ٍصٌؼت ایراى –داًطیارداًطکذُ هٌْذسی صٌایغ 

barzinpour@iust.ac.ir 

 



    1400تیرماه  28 –برزین پور دکتر فرناز  –الکترونیکی محتوای تعاملی در یادگیری     
2 

 یادگیری الکترًٍیکی 

  ایجاد تغییر ًسثتا پایذار در رفتار تالقَُ یادگیرًذُ:  یادگیری 

هثتٌی تر اتسارّا ٍ زیرساخت ّای الکترًٍیکی یادگیری:  یادگیری الکترًٍیکی 

   یکی از رٍش ّای یادگیری از راُ دٍرتِ ػٌَاى یادگیری الکترًٍیکی 
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 ّرم یادگیری تلَم
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 هحتَای الکترًٍیکی 

 ًَع هحتَایی کِ از طریق زیرساخت ّا ٍ اتسارّای الکترًٍیکی قاتل  ّر

 .هطاّذُ ٍ اًتقال تاضذ

فیلن 

پَیاًوایی 

ُجلسات ضثط ضذ 

سخٌراًی صَتی 

... 
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 هراحل تَلیذ هحتَای الکترًٍیکی 

1 2 3 4 

 طراحی محتوا

 آماده سازی و تهیه سناریو تولیذ محتوا

 یکپارچه کردن اجسا

 انتشار محتوا تولیذ اجسای محتوا
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 ٍیژگی ّای هحتَای الکترًٍیکی  

 خودآموز 
قابل  

 انعطاف

بازخورد  
 مناسب

خود 
 ارزیابی

سبک 
 یادگیری

استفاده از 
ابسار 

 مناسب
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 هحتَای تؼاهلی

  ّوراُ کردى یادگیرًذُ تا هحتَا 

هطارکت تیطتر یادگیرًذگاى در آهَزش 

  ارزیاتی از هیساى یادگیری 

  جْت گیری فرایٌذ یادگیری هتٌاسة تا ٍیژگی یادگیرًذگاى 
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 اًَاع هحتَای تؼاهلی
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 ػَاهل هَثر تر هحتَای تؼاهلی

1 

2 

3 

4 

5 

 اهذاف

 مخاطبان

 انگیسه

میسان 
تالش و 
کیفیت 
 خروجی 

نوع 
 ابسارتعاملی
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 Pollقاتلیت ّای استفادُ از 

ُسادگی استفاد 

دریافت ًظرسٌجی ترخط 

  ایجاد تفکردر یادگیرًذگاى از طریق طرح پرسص ّای تاز 

  ُاًجام کَئیس ّای کَتا 

  اهکاى اًؼکاس سریغ پاسخ ّا تِ یادگیرًذگاى 
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 Pollًحَُ طراحی 
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 Pollًحَُ سَاالت در 

سَاالت تک گسیٌِ ای 

 

 

 ایگسیٌِ سَاالت چٌذ 
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 Pollًحَُ سَاالت در 

سَاالت کَتاُ پاسخ 
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 Pollهحذٍدیت ّای استفادُ از 

سختی در استفادُ رٍاتط ریاضی در هثاحث هحاسثاتی 

 

هحذٍدیت حجن هطلة در سَاالت کَتاُ پاسخ 
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  H5Pقاتلیت ّای

تٌَع زیاد اتسارّا 

قاتلیت اًؼطاف 

پطتیثاًی کاهل از زتاى فارسی 

 قاتلیت پیادُ سازی درMoodle 

  قاتلیت طراحی ٍ اجرای آًالیي 

اهکاى خرٍجی گرفتي ٍ استفادُ در کالس دیگر 



    1400تیرماه  28 –دکتر فرناز برزین پور  –محتوای تعاملی در یادگیری الکترونیکی  
16 

   H5Pاًَاع اتسارّای

ٍیذئَ ّای آهَزضی تؼاهلی 

تَلیذ کتاب تؼاهلی 

طراحی آزهَى ٍ ًظرسٌجی 

 تازی ّای تؼاهلی 

  ًوایص ًوَدارّا ٍ تحلیل ّا 
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  H5Pاستفادُ از

  استفادُ از لیٌک هستقین در سایتH5P.COM 

  استفادُ از افسًٍِ ّایH5P    در ساهاًِ ّای هذیریت یادگیری هاًٌذ

Moodle 
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 جوغ تٌذی 

تفاٍت یادگیری درکالس حضَری تا کالس ّای الکترًٍیکی 

لسٍم تَجِ تِ تؼاهل تیطتر در یادگیری الکترًٍیکی 

  استفادُ از اتسارّای هحتَای تؼاهلی 

  تفاٍت رٍیکردّای هتفاٍت در یادگیری تؼاهلی هتٌاسة تا هخاطثاى ٍ ًَع

 هثحث آهَزضی

 


