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 :مقدمه

 )ع( علی امام. کنید تربیت خودشان زمان برای را فرزندانتان

 اتفاق سررر   قدرآن و نیسررت قیاس قابل گذشررته هایزمان با روی هیچ به هازمینه تمامی در حاضررر قرن هایپیشرفت

 ا ن رد مسلما. داشت نخواهد کردن زندگی توان ترد د بدون بازگردد دنیا به امروز گذشته قرون از انسرانی  اگر که افتدمی

 زا  کی د رباز از همواره آموزش. است آموزش عرصه بود خواهد تحول دستخوش بسریار  که مواردی از   کی سرر     تغییر

 همین در. بدهد  اد و بیاموزد بیشتر و بهتر تا است روشی دنبال به همیشه و همیشه انسان و بوده بشری اصرل  های دغدغه

 کارآمدی و مهم پیشرفت آموزش عرصه در کامپیوتر دانش اند  نامیده اطالعات انفجار قرن را آن که قرن  ا ن در و راسرتا 

 را همم بسرریار امکان ا ن معلمین به جد د پد ده ا ن. اند نامیده الکترونیکی محتوای تولید را آن که اسررت نموده ا جاد را

 هک دهند توضرری  آموزان دانش برای کالس در را مطالبی و کنند برقرار کالس با ترقوی هرچند ارتباطی که اسررت داده

  ا و باشید کرده تدر س هندسه  ا ر اضی های کالس در اگر. بود غیرممکن گاهی و سخت بسیار مهم ا ن انجام آن بدون

 ا ن فهومم بیاند شید  تحصیلتان زمان جغرافی ساعت خاطرات به  ا بنشینید مدرسه شرناسری   ز سرت  دبیر صرحبت  پای

 .کرد خواهید درک خوبیهب را صحبت

 اریبسی هوشمند مدارس شاهد امروزه و داشرته  توجه نکته ا ن به دنیا نقاط اکثر مانند نیز ما کشرور  آموزش خوشربختانه 

  هب دانش ا ن از که کنندمی تدر س مدارس آن در توانمندی معلمین چنینهم و هستند مندبهره امکان ا ن از که هستیم

ارآمدتر ک البته و ترشاداب تر جذاب ها یکالس امروز توانیممی مبارک  اتفاق ا ن  من به و گیرندمی بهره کالس در خوبی

 حتت را ایجشررنواره  کد گر  با اطالعات تبادل و تجربیات انتقال برای تا شررد م آن بر راسررتا همین در. باشرریم شرراهدرا 

 د گر یهاستفاد هایهشیو با همکاران هم آن در که باشد مکانی تا کنیم برگزار الکترونیکی محتوای تولید جشرنواره  عنوان

 سمت به را خود هایکالس بهتر و بیشتر هرچه تا باشد تشو قی هم و شروند  آگاه خود هایکالس در امکان ا ن از معلمان

 عطفی یطهنق بود  نخواهد اشکال از خالی ترد د بدون که تالش ا ن که امید .برندب پیش یالکترونیک محتوای  از استفاده

  .ا رانی و ا ران تارک بر د گر افتخاری ثبت برای باشد
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 :اهداف

 آموزش کیفیت ارتقاء -

 الکترونیکی هایرسانه و مواد تولید در معلمان هایتوانمندی پرورش و شناسا ی برای مناسب زمینه ا جاد -

 تدر س برای آموزشی محتوای منب  ا جاد -

 تعاملی صورت به آموزش بکارگیری -

  الکترونیکی آموزش توسعه -

 آموزشی عدالت تحقق بستر توسعه -

 تدر س فرا ند در هاآن از استفاده و معلمان نیاز با  ادگیری هایرسانه و مواد تولید -

 نوآوری و خالقیت پرورش یزمینه در مناسب بسترسازی -

 اطالعات فناوری از استفاده فرهنگ گسترش -

 محوری پژوهش و مساله حل تمر ن برای اجتماعی موقعیت درک و زمینه ا جاد -

 جرایا در بیشتر تشرو ق  نتیجه در و معلمان و آموزان دانش بین  ادگیری - دهی  اد سریسرتم   در تعاملی محیط ا جاد -

 گروهی هایفعالیت

 به منتج عوامل بقای نها ت در پیچیده شرررا ط در فرهنگی و اجتماعی مسررائل با مواجهه برای نو هاینگرش یارائه  -

 .آموزشی خاص استراتژی و بحران مد ر ت زمان  مد ر ت

  سنتی روش با آن تلفیق و هوشمند تدر س روش ترو ج-
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 :کنندگان شرکت

 هنرآموزان  دوم دوره و اول دوره متوسررطه مقط  دبیران  ابتدا ی مقط  آموزگاران  دبسررتان پیش دوره مربیان تمامی

  ا ران معلمان دانشجوو  ایحرفه و فنی هایهنرستان

 :شرکت نحوه

 جشنواره نامهشیوه مطالعه .1

 www.lmspnd.com سا ت در جشنواره در شرکت فرم تکمیل .2

 دبیرخانه به  CDدرج نام و نام خانوادگی و شماره تلفن همراه بر روی  با همراه تولیدی محصول از نسرخه   ک تحو ل .3

 خیابان انتهای همت  پل به نرسرریده اصررفهانی  اشرررفی خیابان تهران :آدرس به( سرروده آموزشرری مجتم ) جشرنواره 

 متوسطه( عمومی روابط)  سوده آموزشی مجتم   سوده کوچه عربشاهی  شهید خیابان قموشی  شهید

  لینررک برره سررروده الکترونیکی محتوای تولیررد جشرررنواره از روزبرره اطالعررات کسررررب بررای  :تربصرررره    

jashnvarehtamas @ در الزم اطالعات و هاآموزش تمامی ز را شو د  کانال ا ن عضو حتما و کنید مراجعه 

 .شود می درج کانال ا ن

 :اجرا شیوه

 :است ز ر شرح به که گیردمی قرار داوری و ارز ابی مورد مرحله سه در جشنواره ا ن

 نها ی داوری میانی  داوری اولیه  داوری

 .شد نخواهد داده اثر ترتیب شده تعیین مهلت از پس رسیده آثار به است ذکر به الزم

 نها ی مرحله به آنان آثار و شده اهدا تقد رنامه برتر اثر 22 صاحبان به میانی داوری از رسیده آثار ارز ابی و بررسی از پس

 . ابدمی راه محتوا تولید جشنواره

   .میابد راه بعد مرحله به نفر 5 حداکثر نصاب حد به امتیاز رسیدن به توجه با مقطعی هراز 

 طرف از برگز ده اثر 6 به میانی داوری در شررده انتخاب آموزشرری هایامحتو کارگاهی اجرای از بعد پا انی مرحله در

   .شد خواهد اهدا نفیس هدا ا ی و نامه تقد ر جشنواره دبیرخانه

بصررورت  دبیرخانه جشررنواره متعاقباً  گرددی معلمان اجرا میارائه زندهبا جشررنواره به صررورت کارگاهی و جا ی که از آن

 آورد.مدارس شرکت کننده دعوت به عمل میکتبی از 
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 :کننده شرکت آثار های ویژگی

 .شودنمی داده شرکت رقابت در گروهی کار  و باشد معلمان فردی خالقانه محصوالت با د تولیدی آثار .1

 .بود نخواهد قبول مورد معلم  ک از اثر چند فرستادن و بود خواهد قبول مورد برگز ده اثر 1 فقط معلم هر از .2

 قبول قابل حد در( سررو ه دو آموزش)  تعاملی هایشرریوه از با د محتوا ارائه جهت ارسررالی افزار نرم طراحی در .3

 .شود استفاده

  ا و افزاری سخت  ا و افزاری نرم قفل دارای نبا د افزاری نرم محصوالت  ارز ابی روند به بخشریدن  سررعت  برای .4

 .باشند عبور کلمه

 ابلق خاصی افزار نرم نصب  ا و سیستم روی بر نصب به نیاز بدون و خودکار صرورت به ها افزار نرم االمکان حتی .5

 .باشند اجرا

 کننده تشرک اثر برای و ژه امتیاز الکترونیکی محتوای  ک ساخت در تلفیقی صورت به افزار نرم چند از استفاده .6

 .شودمی منظور

 متیازا عنوان به درس کالس در شده فرستاده الکترونیکی محتوای با همراه تدر س شیوه از آموزشی فیلم ضربط  .7

 .شودمی محسوب آموزشی خالقیت و ژه

 

 :آثار ارسال و تهیه بندیزمان جدول

 بندیزمان فعالیت ردیف

 89آذرماه  2 اطالع رسانی جشنواره ( (نامه اجرا ی ارسال شیوه 1

 89آذرماه  16 شروع ثبت نام 2

 89اسفندماه  25 مهلت تهیه آثار و ارسال به دبیرخانه جشنواره 3

 گردداعالم میتعاقبا م  افته به جشنواره بررسی  آثار و انتخاب و معرفی آثار برگز ده راه 4

 گردداعالم میتعاقبا م اجرای کارگاهی محتوای آموزشی در جشنواره توسط شرکت کنندگان 5

 گردداعالم میتعاقبا م اعالم آثار برگز ده نها ی در جشنواره 6
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 :جشنواره داوری یشیوه جدول

 مسئول اجرا نام مرحله ردیف

 انتخابکمیته  مرحله انتخاب آثار)داوری اولیه( 1

 دبیرخانه جشنواره مجتم  آموزشی سوده داوری میانی)داوری ثانو ه( 2

 ها با حضور هیئت داورانشرکت کنندهاجرای کارگاهی  داوری نها ی 3

 اعالم نتا ج برگز دگان توسط دبیرخانه جشنواره اختتامیه 4

 

 (:اولیه داوری) آثار انتخاب مرحله .1

 آثار و گیرندمی قرار بررسرری مورد داوران هیئت توسررط ذ ل  موارد با مطابقت لحاظ از آثار آثار  انتخاب مرحله در 

 :شوندمی( و غربال) انتخاب بعد مرحله برای شرا ط حا ز

 و مهشرت  پا ه تا دبسررتان پیش هایپا ه دروس) جشررنواره موضرروع با الکترونیکی محتوای کلی موضروع  مطابقت 

 (اول دوره متوسطه

 اولیه انتخاب برای محتوا ی و فنی لحاظ از حداقلی کیفیت احراز 

 شررخصرریت سررالمت و اسررالمی عمومی اخالق عفت ای را انه جرا م قانون رعا ت) اخالقی غیر موارد وجود عدم 

 (مرتبط قوانین و نوجوان و کودک

 :میانی داوری مرحله .2

 توسررط مربوطه  بخش داوری هایکاربرگ با مطابق( آموزشرری د گری و فنی  کی)داور دو توسررط اثر هر مرحله ا ن در

 معیارها از  ک هر وزنی ضرررا ب حسررب بر داوری هر امتیازهای مجموع .گیرندمی قرار ارز ابی مورد جشررنواره دبیرخانه

 داورها امتیازات مجموع از .گرددمی محاسبه اثر هر برای داور سروی  از شرده  داده نها ی امتیاز نها ت در و شرده  محاسربه 

 .شودمی محاسبه اثر نها ی امتیاز اثر  هر برای

 و علمی توانمندی و تسلط صرورت  در .گیردمی انجام جداگانه صرورت  به موزشری آ و فنی حوزه دو در هاداوری :1 تبصرره 

 .باشدمی اشکال بال داور  ک از استفاده حوزه  دو هر در خاص داور عملی

 :نها ی داوری مرحله .3

 در با داوران روز ا ن در .شرود می انجام میانی داوری مرحله منتخب اثر 22( جشرنواره ) کارگاهی اجرای روز در مرحله ا ن

 .کنندمی اعالم جشنواره دبیرخانه به را خود ارزنده نظرات داوری هایلیست چک داشتن دست

 :اختتامیه مرحله .4
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 .گرددمی اهدا برتر و برگز ده اثر 6 به جوا ز و شودمی اعالم اختتامیه مراسم در جشنواره ا ن نتا ج 

 

 :نهایی داوری کمیته پیشنهادی ترکیب
 4 ( پسر 2 و دختر 2)  نظر مورد پا ه ممتاز آموزدانش 

 2 آموزشی محتوای داور نفر  

 2 باشند الزم صالحیت دارای که فنی داور نفر. 
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 آموزدانش ارزیابی محورهای
 

 

 

 

  

 امتیاز کسب شده امتیاز معیار ارزیابی

نمره   2.5)رنگ:  استفاده مناسب از رنگ و فونت متناسب با موضوع آموزشی

  نمره(  2.5فونت متناسب:

1  

نمره   1)صوت: آموزشیاستفاده مناسب از صوت و تصو ر با کیفیت متناسب  

  نمره(  1تصو ر: 

2  

  1 آموزشی حرکات متناسب در اجزاء محتوایاز استفاده 

  2 تدر س معلمجذابیت و خالقیت 

  2 قابل فهم بودن مطالب ارائه شده

  2 نمره( 1نمره  آزمون: 1کار گیری مثال و آزمون در ضمن آموزش)مثال:به

  12 جم 

نام منطقه:                      نام پا ه:               عنوان اثر:                نام و نام خانوادگی طراح:       
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 (اول مرحله) الکترونیکی محتوای IT ارزیابی محورهای

 

 1محور

مشخصات کلی نرم افزار 

 امتیاز ( 2) آموزشی

 امتیاز معیار ارزیابی
امتیاز 

 کسب شده

 مشخصات پد د آورنده شامل نام و نام خانوادگی 

 عنوان محصول  ) نام درس و نام پا ه (
1  

فهرست کاربردی قابل دسترس  ) دارا بودن فهرست مطالب در محتوا

 های مختلف محتوا(به قسمت
1  

 2محور

تناسب استفاده از 

صدا و  گرافیک و رنگ و

 امتیاز( 5) صفحه آرایی

نمره   2.5)رنگ: متناسب بودن و ژگی های فونت در طراحی صفحه 

 2.5متناسب فونت:  styleنمره   2.5نمره  نوع فونت: 2.5اندازه: 

 نمره(

2  

نمره   1)رنگ:  و تصو ر با کیفیت زمینه استفاده متناسب از رنگ

  نمره(  1تصو ر:
2  

  1 با کیفیت   صوت و انیمیشنفیلم استفاده متناسب از

 3محور 

ایجاد انگیزه و تعامل در 

 امتیاز ( 6) کاربران

تعاملی بودن محتوای الکترونیکی )ارتباط دو طرفه بین کاربر و 

 محتوای الکترونیکی(
2  

خالق که توسط طراح محتوا ساخته  آزمون های متنوع دارا بودن

 های جای خالی  جور کردنی  کوتاه پاسخ و ...(باشد)آزمونشده
2  

  2 دارا بودن سرگرمی و بازی

 4محور

  2 اجرا شود . Auto Runنرم افزار بصورت 

  1 نرم افزار از  ک دستور العمل و راهنمای کامل برخوردار باشد 

نام منطقه:                      نام پا ه:               عنوان اثر:                       نام و نام خانوادگی طراح:          
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 هب و اجرا نحوه در دبیر فنی دانش فوق ارز ابی پارامترهای بر عالوه و شده ارائه محتوای تدر س اجرای مرحله در:  تبصره

 .گیردمی قرار ارز ابی مورد آموزش در محتوا فنی کارگیری

 

  

سهولت در اجرای نرم 

 امتیاز ( 5) افزار

در تمامی صفحات کلیدهای متناسب با امکان اجرای مجدد و 

 داشته باشد . بازگشت به صفحه اصلی و غیره را
2  

  19 جم 
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 (اول مرحله) الکترونیکی محتوای آموزشی ارزیابی محورهای

 

 

  

 1محور

تطابق هدف و محتوا با 

 های درسی کتاب برنامه

 امتیاز( 2)

 امتیاز کسب شده امتیاز معیار ارزیابی

های کاربردی مربوط به هر موضوع انتخاب استفاده از مثال

 شده کامال رعا ت شود
1 

 

سط  مطالب ارائه شده با سط   ادگیری مخاطبان تطابق 

 داشته باشد
1 

 

 2محور

 محصولمحتوای علمی 

 امتیاز ( 3آموزشی)

های آموزشی در رسیدن به ترتیب صحی  گامکارگیری به

 هدف آموزشی
2 

 

کار گیری اجزاء آموزشی متنوع و متناسب با موضوع به

 آموزشی)نمودار  تصاو ر  صوت و ...(
1 

 

 3محور 

 خالقیت و نوآوری

 امتیاز ( 2)

 2 باشد.ی دارای نوآور محتوای الکترونیکی روش ارائه شده

 

  7 جم 

نام منطقه:                      نام پا ه:               عنوان اثر:                نام و نام خانوادگی طراح:         

 



12 

 

 (دوم مرحله) الکترونیکی محتوای آموزشی ارزیابی محورهای

 

 

 

 

  

 1محور

تطابق هدف و محتوا با 

 های درسی کتاب برنامه

 امتیاز( 4)

 امتیاز کسب شده امتیاز معیار ارزیابی

های کاربردی مربوط به هر موضوع انتخاب شده استفاده از مثال

 کامال رعا ت شوددر حین تدر س 
2 

 

  2 آموزشاستفاده از روش پرسش و پاسخ در 

 2محور

محتوای علمی محصول 

 امتیاز ( 2آموزشی)

های آموزشی در رسیدن به هدف کارگیری ترتیب صحی  گامبه

 در حین تدر س آموزشی
2 

 

 3محور 

 خالقیت و نوآوری

 امتیاز ( 6)

 )مثال: استفاده از ابزاردارای نوآوری باشد. اجرای تدر سروش 

 کمک آموزشی و ... (
2 

 

  2 اجرای تدر س باعث ا جاد عالقه و انگیزه در مخاطب شود.

متناسب بودن زمان اجرای تدر س با تکمیل آموزش موضوع 

 انتخابی
2 

 

  12 جم 

نام منطقه:                      نام پا ه:               عنوان اثر:                نام و نام خانوادگی طراح:         
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 (دوم مرحله) الکترونیکی محتوای IT ارزیابی محورهای

 

 

 1محور

تناسب استفاده از گرافیک 

صدا و صفحه  و رنگ و

 امتیاز( 5آرایی)

 امتیاز معیار ارزیابی
امتیاز کسب 

 شده

: رنگ)متناسب بودن و ژگی های فونت در طراحی صفحه

st نمره  2.5:فونت نوع نمره  2.5: اندازه نمره  2.5 yl e 

 (نمره 2.5: فونت متناسب

2  

 1: رنگ)و تصو ر با کیفیت زمینه استفاده متناسب از رنگ

 (  نمره 1:تصو ر نمره 
2  

  1 در چیدمان مناسب استفاده متناسب ازفیلم با کیفیت

 2محور 

ایجاد انگیزه و تعامل در 

 امتیاز ( 6) کاربران

  2 الکترونیکیاجرای تعاملی محتوای 

  2 های متنوع در ضمن آموزشآزمون دارا بودن

  2 نرم افزارهای متنوعبه کارگیری فنی متناسب از 

 3محور 

 سهولت در اجرای نرم افزار

 امتیاز ( 5)

در تمامی صفحات کلیدهای متناسب با امکان اجرای مجدد و 

 بازگشت به صفحه اصلی و غیره را داشته باشد .

 در تمامی صفحات (  Home) کلید 

 ) کلید قبل و بعد در تمامی صفحات (

2  

)فهرست دارابودن فهرست مطالب در محتوای الکترونیکی

 های مختلف محتوا(کاربردی قابل دسترسی به قسمت
1  

های مختلف محتوای کارگیری از قسمتتسلط در به

 الکترونیکی
2  

  16 جم 
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