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 مقدمه 

، آموزش و پرورش نیز بر آن شد تا کالس های درس را از حالت  در همه ی زمینه ها و شاخه هابا توجه به رشد روز افزون علوم رایانه ای و ورود آن 

تدریس در امر آموزش و  در مدارس و کالس های درس  سنتی و کالسیک خارج و از تکنولوژی های نو و مبتنی بر رایانه و تجهیزات جانبی دیگر آن

مدرسه هوشمند ( و در نتیجه  Smart Classنام کالس هوشمند )  بهدارس و کالس های درس اضافه نماید استفاده نماید و ساختار جدیدی به م

 (Smart School ) خود  تمامی مدارس 2020تا سال  بر این شد در انگلستان تاسیس شد و سپس مالزی 1996در سال  اولین مدارس هوشمند

استقبال و در صدد ساخت مدارس و کالسهای هوشمند در ساختار آموزشی  اتنیز از این امکان و اداره کند و سایر کشورها   تجهیزبه صورت هوشمند را 

 یی شد. او با راه اندازی اولین مدرسه هوشمند در مقطع ابتدایی اجر 86اما در کشور ما این طرح از سال خود شدند 

است که در آن از رایانه و تجهیزات دیگر برای تدریس و آموزش  استفاده می شود  و  درسی کالس هوشمند کالسیکالس هوشمند چیست ؟ 

به همراه  .................................................... ت کالس ویافزارهای مدیرنرم  ، معلم و دانش آموزان در آن به صورت تعاملی و پویا از نرم افزار های آموزشی

( استفاده می کنند و در نتیجه فرآیند یادگیری و یاد دهی جذاب تر و فعال تر می شود . در این نوع از کالس ها  Smart Boardتخته هوشمند ) 

بع بسیار زیاد خارج ، و به جهان بیرون متصل می شود . در نتیجه در تدریس می توان از منا باشد کالس از محیط محدود ،خط اینترنت نیز وصل اگر 

می و کامل بهره برد . در یک کالس هوشمند کتابخانه کالس در سطح بسیار بزرگ و گسترده گسترش می یابد و منابع نامحدود می شود. همچنین تما

و در نتیجه وجود چند کالس هوشمند در  امتحانات و......................... به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد. –گروه بندی  –فرایندهای ثبت نمره 

 آن مدرسه نیز به نام مدرسه هوشمند تغییر می یابد. ، مدرسه

در نتیجه وجود کالس های هوشمند در یک مدرسه آن مدرسه نام مدرسه هوشمند را به خود می گیرد در این مدرسه کالس   مدرسه هوشمند :

هستند و سیستم امتحانات و ارزشیابی ، کنترل  و ثبت نمرات ، اطالع رسانی به اولیاء ، تدریس  ها به صورت شبکه با هم و با رایانه مدیر متصل 

آموزش می یابند زیرا معلمین الکترونیکی ، و .................................. به صورت رایانه ای انجام می شود در نتیجه دانش آموزان به صورت پژوهنده و فعال 

جریان یادگیری و یاد دهی همچنین هر دانش آموز نیز به نوبه خود در  به دانش آموزان آنان را به تحقیق و تفحص بیشتر وا می دارند. با ارائه ی منابع

 شرکت می کند
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 حداقل ابزار و امکاناتی که برای راه اندازی یک کالس هوشمند الزم است عبارتند از::  کالس هوشمند و تجهیزات آن   

یا یک دستگاه لپ تاپ یا نوت بوک باشد بدیهی است که در این رایانه باید نرم   PCکه می تواند  -یک دستگاه رایانه  -1

افزار های آموزشی ، نرم افزار های کاربردی ، نرم افزارهای محتوا ساز و اجرا کننده محتوای درسی وجود داشته باشد. 

 زان نیز باید آموزش های الزم برای کار با این برنامه ها را بگذرانندهمچنین دبیران محترم و درطول آنها دانش آمو

دستگاه بازتاب کننده تصویر رایانه روی تخته هوشمند که در انواع و مدل های مختلف وبا  -دستگاه دیتا ویدئو پروژکتور  -2

به رایانه متصل و تصویر دسکتاپ رایانه    VGAکیفیت های گوناگون در بازار یافت می شود این دستگاه از طریق کابل 

 را روی تخته هوشمند منعکس می کند.

که به صورت ثابت یا متحرک ) معموال ثابت ( روبروی دستگاه دیتا قرار می Smart Board)   ) تخته هوشمند   -3

 د.و تصویر رایانه روی آن منعکس شده و معلم و دانش آموز با قلم مخصوص روی آن کار می کنن گیرد

 خط اینترنت برای اتصال کالس به فضای مجازی جهانی یا ملی -4

موارد باال حداقل امکانات بودند، اما بر اساس بودجه می توان از موارد زیر در کالس هوشمند استفاده کرد تا بازدهی کالس بیشتر  

رایانه و لپ تاپ دانش آموزان که به طور شبکه بندی به  –اسپیکر  –دستگاه های چاپ و اسکنر  –میکروفون  –شود دوربین 

 ومدیریت کالس با نرم افزار ها باشد استفاده نمود . رایانه معلم وصل 

بدیهی است که تمام این تجهیزات زمانی می توانند موثر باشند که همه ی عوامل انسانی در کالس و مدرسه بتوانند از این  

 و با استفاده از نرم افزارهای مختلف آنها را به خدمت آموزش در بیاورند.امکانات استفاده مناسب کنند 
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 Smart Boardتخته هوشمند 

ی تخته هوشمند یک برد الکترو مغناطیسی است در ابعاد مختلف که به جای تخته سیاه و وایت برد در کالس نصب می شود و معلم می تواند بر رو

که  سم های تجاری زیادی دارد این تخته مدل ها و ا ابی داشته باشدنه را اجرا و کالس درس متنوع و جذتمام برنامه های موجود در رایا تختهاین 

 جی اس برد و .................................... –وی تچ   –ون تک  –پروگرس  –شرکتها ی مختلفی آنها را می شازند مانند تخته های پرومتین 

 تمام بردهای هوشمند می توانند از سه طریق به رایانه متصل شوند .:  هوشمند  به رایانه راه های اتصال تخته 

 Wi.Fiاز طریق بی سیم یا  -3             از طریق بلوتوث یا مادون قرمز     -USB                2کابل  -1

پس  کرد کار ماید و بتوان با قلم روی آننصب شود تا رایانه بتواند تخته را شناسایی ن آنباید درایور تخته در هنگام اتصال برد هوشمند به رایانه 

م پس از ییاگر برای اولین بار بخواهیم تخته را به رایانه وصل کنیم باید سی دی مربوط به این تخته را در رایانه اجرا و درایوهای آن را نصب نما

 وان با قلم روی تخته کارکردنصب رایانه تخته را شناسایی کرده و می ت

 قلم   همان کار را می دهدانجام  رایانه پس هر کاری که موس روی عمل می کندقلم تخته هوشمند در حکم موس کامپیوتر  پس از نصب درایور 

 .  می تواند روی تخته هوشمند انجام دهد

لکترونیکی یا قلم قابل استفاده هستند یکی از طریق قلم ادو طریق تمامی تخته های هوشمند از سطح  تکنولوژی تخته های هوشمند :

 کلیکی و دیگری از طریق قلم معمولی یا لمسی 

طریق قابل استفاده هستند اگر سطح تخته لمسی نباشد حتما باید از قلم مخصوص الکترونیکی  2پس می توان نتیجه گرفت که سطح بردها از 

لمسی باشد با هر شئ نرم و منعطفی می توان روی تخته کار تا بتوان کارهای موس را روی تخته اجرایی کرد اما اگر سطح تخته استفاده کرد 

 قراردارد استفاده می کنند.یک قلم معمولی که سر آن پنبه فشرده از در این تخته ها حتی نوک انگشت کرد 

  

تا عمل کلیک راست روی آن محیط انجام شود اما  ثانیه روی تخته قرار داد 2برای انجام کلیک راست در تخته های لمسی باید نوک قلم را  :نکته  

باید دکمه طراحی شده در روی قلم را همراه با لمس سطح تخته  انجام دهیم یاگر بخواهیم این عمل را روی تخته های غیر لمسی و با قلم الکترونیک

 باز شودشار دهیم تا منوی کلیک راست ف
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 کالیبره کردن تخته هوشمند:

 قبلی کامپیوتر دالیلی به زمانیکه یا باشد شده متصل تخته به کامپیوتر بار نخستین برای که شود می انجام زمانی کردن تنظیمیا  کردن کالیبره

 بر آن تصویر پروژکتور خوردن تکان اثر بر که آید می پیش مواردی در یا باشد شده وصل آن به جدیدی کامپیوتر و باشد شده جدا تخته از

 اینصورت غیر گردنددر تنظیم مجدداً پروژکتور و کامپیوتر و تخته باید مشابه موارد و موارد این همة در ندارد قرار مناسب مکان در تخته روی

 نشوند منطبق یکدیگر روی ماوس نشانگر و قلم دادن قرار محلو  نکند به خوبی عمل تختهطح روی س قلم است ممکن

 نما مکان کامپیوتر در شود می مشاهده نمایشگر در که است تصویری مشابه درست شود می داده نمایش تخته روی پروژکتور از که تصویری

 نمایش تصویر بنابراین است شده کالیبره ماوس با همیشه ماوس به متصل نمای مکان دیگر معنی به دارد شده استاندارد نمایش محل همیشه

 شود هماهنگ تخته مختصات محور با مختصاتی محورهای لحاظ از باید تخته روی بر پروژکتور توسط شده داده

 روی تخته با نوک نشانگر موس منطبق نباشد باید تخته و نوک قلم را تنظیم کنیم این عمل را کالیبره می نامند، پس اگر محل کلیک کردن با قلم 

 کالیبره را انجام دهیم ؟ چگونه عمل

تسکبار کنار ساعت ویندوز اضافه می شود که با کلیک کردن  notificationsپس از نصب درایور تخته یک آیکون به آیکون های موجود در قسمت 

ظاهر می شود حال باید  پس از انتخاب این گزینه پنجره ای باز می شود و نقاطی به صورت  کنیدرا انتخاب  Calibrateگزینه  روی این آیکون

نقطه متغییر باشد پس از اتمام این عمل کار  9تا  4ممکن است تعداداین نقاط از با قلم وسط این نقطه که به صورت به عالوه است کلیک نمایید 

 کالیبره کردن نیز تمام می شود و مشاهده می کنید که نوک قلم با نشانگر موس منطبق است.

 تخته هوشمند پرومتین را می بینیددر تصویر زیر به عنوان مثال تصویر منوی کالیبره کردن 

 زیاد تکان نخورد و از جای خود حرکت نکند به کالیبره در صورتیکه پروژکتور  نکته :          

 ستمر و هر روزه احتیاجی نیست .کردن م                                                                              

 حال اگر پروژکتور از جای خود حرکت کند ممکن است کالیبره کردن قبلی به هم                                                                               

 پس اگر با کلیک کردن روی تخته متوجه شوید که نوک قلم روی نشانگر موسبخورد                                                                               

 وباره انجام شود .عمل کالیبره کردن دمنطبق نیست در این صورت باید                                                                               
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 امکانات ویندوز

احتیاج  در هنگام کار با تخته ی هوشمند و اجرای برنامه در رایانه ممکن است شما به ابزارهای تکمیلی که کار شما را در امر تدریس راحت تر کند

 و این نیاز شما را به نصب برنامه های جانبی وا می دارد اما شرکت مایکروسافت امکانات و گزینه هایی در میان ویندوز قرار داده است کهپیدا کنید 

 زیر به توضیح مهمترین آنها می پردازیم استفاده نمایید. که درشما می توانید از آنها  بدون نصب برنامه های دیگر 

 (Magnifier)ابزار ذره بین ویندوز  – 1 

آنهایی که در قسمت هنگامی که در کالس خود از تخته هوشمند استفاده می نمایید ممکن است دانش آموزانی که مشکالت بینایی داشته باشند و یا  

در اینجا الزم است که شما های عقب کالس نشسته باشند مطالب روی تخته را به خوبی مشاهده نکنند و تصویر واضحی از توضیحات روی برد نبینند 

 بزرگتر نمایش دهیداستفاده نمایید در این صورت می توانید روی مطالب زوم و آنها را  Magnifierاز ابزار بزرگ نمایی خود ویندوز به نام 

 از مسیر زیر وارد این برنامه شوید   XPبرای اجرای این برنامه در ویندوز 

Start\All programs\ Accessories\ accessibility\ Magnifier 

 از مسیر زیر وارد این برنامه شوید   7برای اجرای این برنامه در ویندوز سون

Start\All programs\ Accessories\ Ease of Access\ Magnifier 

 

 

 

 

 

 

 

 

منوهای داشته باشند البته با تغییر از تخته وم کنید تا دانش آموزا ن دید بهتری اکنون می توانید تصاویر و متون روی تخته را ز

 .و متناسب با نوع درس و محتوا آن را اجرا کنید می توانید نوع زوم و بعضی تنظیمات دیگر را تغییر دهیدروی ذره بین 
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 ((On-Screen Keyboardصفحه کلید مجازی  – 2

مراجعه نمایید که این کار صفحه کلید کنار سیستم یا صفحه کلید لپ تاپ که به الزم است اگر شما روی تخته هوشمند بخواهید متنی را تایپ نمایید 

برنامه ای و این خود باعث خستگی شما می شود . اما در داخل امکانات ویندوز  شما در کنار تخته خواهد شدرفت و آمد باعث تکرر  وبوده گیر وقت 

متن  ، تصویر یک صفحه کلید کامل را مشاهده می کنید که با کلیک کردن روی کلید هابه نام صفحه کلید مجازی وجود دارد که شما با اجرای آن 

 مربوطه را تایپ کنید

 از مسیر زیر وارد این برنامه شوید   XPرای اجرای این برنامه در ویندوز ب

Start\All programs\ Accessories\ accessibility\ On-Screen Keyboard 

 

 از مسیر زیر وارد این برنامه شوید   7برای اجرای این برنامه در ویندوز سون

Start\All programs\ Accessories\ Ease of Access\ On-Screen Keyboard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مدرس : سید سلطان شیخی  استان گلستان   E.Learning جزوه دوره ضمن خدمت آموزش الکترونیکی     

9www suherfe.blog.ir                                                                 

 

 Print Screenکلید عکس گرفتن از دسکتاپ و محیط ویندوز 

یا عکس یکی از نرم  یکی از صفحات یا عکس سایتو برنامه های آموزشی ممکن است شما به عکس  ی درسیبرای ساخت محتوا

و پس از  گرفتهبرای این کار باید از این محیط عکس  و ....................... احتیاج پیدا کنید ی موجود در رایانه افزارها و برنامه ها

 ذخیره از آن استفاده کنید 

و می تواند یک  انجام می دهد صفحه کلید  PrtScبا فشردن کلید پرینت اسکرین ویندوز بدون نصب هیچ برنامه ای این کار را 

 چگونه ؟ عکس تمام صفحه از این محیط برای شما بگیرد

بعد یک مرتبه   My Computerابتدا صفحه یا محیطی که می خواهید از آن عکس بگیرید در ویندوز باز کنید مثال محیط 

کار عکسی از محیط فعلی گرفته می شود و این عکس فعال در  با این  کلید پرینت اسکرین را از روی صفحه کلید فشار دهید

 نمایید  Pastرا باز کنید و این عکس را  Paint ویرایشی مثل حافظه موقت ویندوز ذخیره است حال شما باید یک برنامه 

 یش یا ذخیره نماییداین عکس را ویرا دخواهید دید که این عکس در محیط برنامه نقاشی ویندوز قرار می گیرد و حاال می توانی

  

 

 

 

 

 
عکس بگیرید به طوری که سایر قسمت  از بین چند پنجره باز اما زمانی پیش می آید که شما می خواهید از یک پنجره خاص

 نموده زرا باماشین حساب  اولدر این صورت مانند ماشین حساب ویندوز د ندر عکس شما نباش یا سایر پنجره ها های دسکتاپ

فشاردهید حاال  را کلید  بعدرا گرفته و   کلید سپس و آن را انتخاب می کنیم یعنی روی آن کلیک کرده تا فعال باشد

  یره نمایید.کپی و ذخ  Paintرا در  عکس گرفته شده
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 Snipping Toolابزار عکس برداری از دسکتاپ  

نجره دسکتاپ و همچنین یک پ می توانید از محیط تمام صفحه صفحه کلید همان طور که گفته شد با کلید پرینت اسکرین

عکس بگیرید اما نمی توانید از یک ناحیه خاص و دلخواه عکس بگیرید برای این کار یعنی عکس برداری از یک محل ، خاص 

 وجود دارد استفاده نمود .  8و  7که در ویندوزهای  Snipping Toolباید از ابزار ناحیه و محیط خاص 

 این ابزار در ویندوز ایکس پی وجود ندارد : توجه 

مسیر زیر در ویندوز سون  محیط مورد نظر را باز کنید سپس ازبرنامه،پنجره یا برای کار با این برنامه ی حرفه ای شما ابتدا باید 

 این برنامه را اجرا نمایید.

Start\All programs\ Accessories\ SnippingTool 

 درگ نماییدرا حاال شما محل مورد نظر  بعد از اجرای برنامه محیط دسکتاپ کم رنگ می شود و مکان نما به صورت + در می آید

بعد به محض برداشت دست عکس گرفته شده نمایش داده می شود در این پنجره می توانید عکس را ویرایش و سپس ذخیره 

 گرفته شده است  E – Fدر مثال زیر عکسی از درایوهای  کنید.

 

 

 

 می توانید نوع عکس برداری خود را نیز تغییر دهید  Newاین ابزار شما با انتخاب گزینه های موجود در منوی  اصلی در پنجره
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 Paintبرنامه نقاشی ویندوز 

کشیدن نقاشی های ساده با ابزارهای موجود  آشنا هستید کار این برنامهنقاشی ویندوز را شنیده اید و با آن نام برنامه شما حتما  

بی نیاز می کند حتما پیش آمده که برنامه های گرافیکی پر حجم نصب و همچنین ویرایش ساده تصاویر می باشد که شما را از 

حذف ،،نوشتن روی عکسآن تغییر اندازهمقداری ویرایش کنید یعنی یک تصویر را خواسته باشید  ،برای ساخت یک برنامه آموزشی

 تغییر رنگ و..........................  قسمت هایی از آن، چرخش عکس ،

از مسیر زیر   XPو 7 هایبرای اجرای این برنامه در ویندوزویندوز انجام دهید  Paintشما تمام این کارها را می توانید با برنامه 

 وارد این برنامه شوید

Start\All programs\ Accessories\ Paint 

 

Paint  برنامة ساده ای است که به صورت پیش فرض با نصب ویندوز ، در کامپیوتر شما ،نصب می شود. این برنامه می تواند

که حاوی امکاناتی نظیر قلم  استاالی محیط برنامه ، جعبه ابزاری ب در برای ایجاد یا ویرایش پرونده های تصویری استفاده شود . 

نقاشی، سطل رنگ آمیزی ، پاک کن و ... است . با کلیک روی هر یک از این گزینه ها ، می توانید ابزار مورد نظر را انتخاب کنید 

 یک نقاشی ساده استفاده کنید . ترسیم و ویرایشو از آن برای 

 کردن نقاشی ترسیم شده، سه روش زیر وجود دارد:برای ذخیره 

 از نوار عنوان، روی نشانة دیسک نرم کلیک کینید -1

 را انتخاب کنید Saveاز نوار منو ، روی فلش کنار نشانة لیست کلیک کرده و گزینة  -2

 Ctrl+Sاستفاده از کلید میانبر  -3

م. در دفعات بعدی ذخیرۀ بار ذخیره کردن تصویر باید نام پرونده ، نوع پرونده و مسیر پوشة ذخیره پرونده را مشخص کنیدر اولین 

 کادر ذخیره باز نمی شود و عمل ذخیره کردن در پرونده ای با نام انتخاب شده انجام می شود.پرونده 

http://suherfe.blogfa.com/
http://suherfe.blogfa.com/
http://suherfe.blogfa.com/
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 و ... ذخیره شود . gif , jpg , bmp  ,pngپروندۀ گرافیکی می تواند با قالب های متفاوتی از جمله 

ز شکل را به ناحیة دیگر به راحتی می توان ناحیه ای ا paintدر محیط  Cut-pasteو  Copy- pasteبا استفاده از عملیات 

، ناحیة مورد نظر را  Select با استفاده از کادر خط چینباید ،  Cutیا  Copyنسخه برداری یا انتقال داد. قبل از کلیک روی 

 Cut-paste یاCopy- pasteو بعد عملیات  انتخاب کنید .

 paintنکات کاربردی کار با برنامه  

 کشیدن یک دایره کامل -1

 ابتدا باید از قسمت Paintبرای کشیدن یک دایره کامل در برنامه 

 Shapes  روی بیضی کلیک کنید وآن را انتخاب کرده و سپس با

 می توانید یک دایره کامل در محیط برنامه بکشید. Shiftگرفتن کلید 

 کشیدن یک مربع کامل -2

روی مستطیل کلیک کنید وآن را انتخاب کرده و  Shapesابتدا باید از قسمت  Paintبرای کشیدن یک مربع کامل در برنامه 

 می توانید یک مربع کامل در محیط برنامه بکشید. Shiftسپس با گرفتن کلید 

بطور کامال  Shifنرم افزار آمده را می توانید با گرفتن کلید  Shapesالزم به یادآوری است که شما تمام اشکالی که در قسمت 

 قیق بکشید طوری که طول وعرض آنها متناسب هم باشند. د

  Paintمهر زدن قسمتی از عکس در تمام محیط برنامه  -3

را نگه می داریم و  Ctrlرا انتخاب و روی قسمت مورد نظر تصویر می کشیم سپس کلید  Selectبرای این کار ابتدا مستطیل 

قسمت مستطیل انتخابی را روی قسمت های دیگر تصویر درگ و کلیک می کنیم مشاهده می شود که این تصویر انتخابی مانند 

 مهر زدن مرتب تکرار می شود.

  Paintساییدن قسمتی از عکس در تمام محیط برنامه  -4

را نگه می داریم و  Shifرا انتخاب و روی قسمت مورد نظر تصویر می کشیم سپس کلید  Selectبرای این کار ابتدا مستطیل 

قسمت مستطیل انتخابی را روی قسمت های دیگر تصویر درگ می کنیم مشاهده می شود که این تصویر انتخابی مرتب روی 

 می شود.ساییده تصویر 

 Paintبزرگ کردن اندازه پاک کن و نوک مداد و انواع قلم ها و براش ها درمحیط برنامه  -۵

اندازه نوک آن را زیاد کرد  مقدارو +  Ctrlبرای اینکار ابتدا پاک کن یا مداد را انتخاب کرده و سپس با گرفت هم زمان کلید های 

 مقدار اندازه نوک آن را کم کرد. -و  Ctrlیا با گرفتن کلید های 
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 کار با ابزار قطره چکان  

برای پاک کردن قسمتی از عکس هایی که پشت زمینه آنها 

سفید است از پاک کن استفاده و بر روی قسمتی که می 

اما خواهیم پاک شود درگ می کنیم تا آن قسمت پاک شود 

گاهی پشت زمینه عکس از رنگ های موجود در جعبه رنگ 

یا رنگ استانداردی ندارد در این صورت باید آن رنگ را  نیست

ه و به جعبه رنگ اضافه کنیم که این کار را قطره چکان گرفت

 انجام می دهیم 

ابتدا قطره چکان را گرفته و بر روی رنگ پشت برای این کار 

را انتخاب و با این ایزار روی محلی که می  Brushesزمینه محلی که می خواهیم پاک شود کلیک می کنیم سپس گزینه 

با این کار محل مورد نظر  پشت زمینه هم منتقل شودرنگ محل مورد نظر پاک شود و  خواهیم پاک شود درگ می نماییم تا

 بدون اینکه معلوم شود پاک و ویرایش می شود.

 

  Selectکار با ابزار 

استفاده  Select می توان از ابزاربرای جدا کردن قسمتی از عکس 

 بعدکلیک می کنیم  Selectکرد برای انجام این کار بر روی ابزار 

بر روی گزینه کلیک دور محلی که بخواهیم جدا شود درگ کرده و بعد 

Crop  

 جدا می شودمشاهده می شود که قسمت انتخاب شده از عکس اصلی 

 

 

یا دست آزاد تغییر کند می توانیم  مستطیلتصویر به صورت اگر خواستیم نوع جدا کردن 

کلیک نماییم و نوع جدا کردن را تغییر  Selectابزار  مثلث رو به پایینبر روی گزینه 

 دهیم
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 الکترونیکی محتوای درسی 

یران و معلمان با ساخت برنامه های آموزشی الزم است که دبموجود در کالس هوشمند امکانات هنگام استفاده از ابزارها و 

ار مستلزم این است که همکاران کار با ویندوز و نرم الکترونیکی سعی در تدریس بهتر مطالب آموزشی داشته باشند البته این ک

 قبال فراگرفته باشند تا بتوانند با استفاده از امکانات ویندوز و برنامه های نصبی دیگر این مهم را انجام دهندافزار های مربوطه را 

 محتوای الکترونیکی چیست ؟ 

در این  ساخته میشود ای رایانه ا و امکاناتهاست که با استفاده از نرم افزار محتوای الکترونیکی یک فایل یا چندین فایل آموزشی

 ساخت با نرم افزار رایانهو دیگری تولید فایل آموزشی یکی تعریف دو عامل مهم است 

 انواع محتوای الکترونیکی

نصبی متغییر باشد حال بر اساس  الکترونیکی انواع مختلفی دارد که می تواند از یک عکس آموزشی تا یک نرم افزارمحتواهای 

 ممکن است نوع محتوا فرق داشته باشد. استعداد و خالقیت و نوع تدریس همکاران

  -  Pdfفایل  –بازی  –فایل فلش  –انیمیشن  –متحرک عکس فایل  –فیلم  –صوت  –محتواهای آموزشی می توانند عکس 

 ................. باشند ......... نرم افزار و

و باعث  وا دارد و دانش آموزان را بیشتر به تالش و فعالیتباشد تعاملی تر  ی ساخته شده در محتواسازی هرچه نوع محتوا البته

 . مانند بازی های درسیدارد اهمیت و ارزش بیشتری  پویا تر شدن کالس گردد

 نکات کلیدی در طراحی محتوا

 ارزش کار شما را باالتر ببرد: در ساخت برنامه های محتوا توجه به نکات ذیل می تواند

تر از برنامه هایی است که برای یک گروه کلی ساخته می شود در تر به ساخت برنامه برای گروه های خاص و کوچک -1

مانند محتوای ساخته شده  برنامه هایی که برای گروه کوچکتر ساخته می شود به جزئیات بیشتری پرداخته می شود

 اهمیت دارد. دوره ابتداییتر از یک محتوای کلی برای ه بهک اول دبستانبرای گروه 

سطح  –فرهنگ  –سالیق  –) توجه با عالیق  ساخت برای ساخت محتواهای آموزشی ابتدا باید خوب فکرکرد بعد آن را -2

های مدیدی مورد نیاز باشد یا مدت تجربه  وا ماه ها و حتی سال هاکالس و..................... ( ممکن است برای ساخت محت

 .  روی نحوه ی ساخت محتوا فکر کنیم تا آن را بسازیم

 .و .................... متناسب با آن گروه استفاده شودفیلم  –صدا  –گروه هدف از عکس در ساخت محتوا با توجه به  -3

 استفاده از عکس ها و انیمیشن های متحرک در ساخت محتوا -4

دانش آموزان را بیشتر جذب نماید مانند محتواهایی که به صورت سوال یا  ساخت محتواهای پویا و فعال به طوری که -۵

می شود و یادگیری  روی موضوع جمعتمام حواس دانش آموز  های آموزشی در بازی آزمایشگاه یا بازی طراحی شوند

 عمقی تر می گردد
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یز دیگری که ممکن است برای دانش فایل های فلش و هرچ –آهنگ بدون کالم  –کاریکاتور  -استفاده از تصاویر جالب   -6

 آموز جذاب باشد تا کالس از حالت خسته کنندگی و کسلی خارج شود

به همراه آزمایش و خطا در تولید محتواهایی که خود دانش آموزان بتواند آن را روی تخته هوشمند اجرا و با آن کارکند  -7

 این صورت است که تجربه دانش آموز زیاد می شود

 رات دانش آموزان و تجربه سایر همکاران در تولید محتواهای آموزشیاستفاده از نظ -8

 و.................................................  -9

 نرم افزار های ساخت محتوا

تمامی تخته های هوشمند بعد از نصب درایور نرم افزاری نیز برای ساخت و تولید محتواهای درسی دارند که شما با نصب آنها 

دیگر برحسب نیاز و عالقه می توان  اما با برنامه ها و نرم افزارهای توانید به صورت تعاملی با دانش آموزان آنها را اجرا نماییدمی 

 محتوا ساخت مانند :

1- Adobe Flash Builder 

2- Camtasia Studio 

3- SnagIt 

4- ActivInspire 

5- Negara 

6- Red Leaf 

7- Progress eBoard 

8- SWiSH Max 

9- ………………….  

 

هنگام ساخت محتوا ممکن است به ویرایش عکس ، صوت ، فیلم و یا تغییر فرمت ها احتیاج پیدا کنید که برای انجام هرکدام  

  شما احتیاج به نرم افزار خاصی دارید که در صفحات بعدی برای هر موضوع یک نرم افزار معرفی می شود.

بر مورد تأیید بودن آموزش و پرورش می تواند به شما در ساخت عالوه که  Negaraدر صفحات بعدی نرم افزار محتوا ساز 

 برنامه های محتوای آموزشی الکترونیکی جامع کمک کند توضیح داده می شود

 می توانید از لینک زیر استفاده نمایید. Negaraبرای دانلود برنامه 

og.ir/post/Negarahttp://suherfe.bl 

 

 

 

 

http://suherfe.blog.ir/post/Negara
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 ساز فارسی نگارانرم افزار محتوا آموزش 

در دسکتاپ ظاهر می شود  آیکن آن ، این برنامه نصبدریافت و پس از 

که شما برای اجرای بهتر آن در ویندوزهای سون و باالتر روی آیکن آن 

و را انتخاب  Run as administratorکلیک راست کرده و گزینه 

 برنامه اجرا شود. کلیک کنید تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

از شما کد کاربر و گذرواژه می خواهد که باید در هر  که برای ورود به برنامه اصلی پنجره ای که باز می شود پس از اجرای برنامه 

 دو کادر عدد یک را وارد و تأیید نمایید
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 زیر تشکیل شده است : اصلی باز شده که از قسمت های برنامه کادر اصلیوارد کردن رمزها پس از 

 

 

 محل ساخت ، تعریف و مدیریت پروژه ها و لیست محتواهای ساخته شده – 1

 منوهای ساخت و ویرایش برنامه -2

 دکمه ها و کنترل های اصلی ویرایش و ساخت پروژه ) البته این دکمه ها در قسمت منوها نیز قابل دسترس هستند ( – 3

 به تفصیل توضیح داده می شونددر صفات بعد این قسمت ها 
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 ساخت و تعریف پروژه جدید

اولین گام برای ساخت محتوای درسی باید بر روی دکمه ایجاد پروژه کلیک 

 زیر باز شود. پنجرهنمایید تا 

 کادر وجود دارد . 3در این پنجره 

در کادر اول نام محتوای درسی یا پروژه خود را به 

این جا نام کار با چوب را فارسی وارد کنید که در 

 انتخاب کرده ایم.

 در کادر بعدی نام انگلیسی پروژه را وارد می کنیم. 

در کادر سوم می توانیم به صورت دلخواه یک رمز برای 

محافظت ازپروژه وارد نماییم البته این رمز دلخواه است 

 و اجباری در وارد کردن آن نیست

 

نمایید تا نام پروژه به فهرست پروژه ها اضافه پس از اتمام بر روی تأیید کلیک 

مشاهده می شود که نام این پروژ به رنگ سبز است که باید برای انتخاب  شود

 آن و ادامه طراحی باید روی آن کلیک کنید.

 

 

 

 

 

بر روی آن کلیک نمایید تا فعال شده و به رنگ ، برای کار روی این پروژه 

نوار منو یا از قسمت دکمه های برنامه مراحل حال می توانید از  آبی در آید.

 طراحی و ساخت را دنبال نمایید.

 

 

 



 مدرس : سید سلطان شیخی  استان گلستان   E.Learning جزوه دوره ضمن خدمت آموزش الکترونیکی     

19www suherfe.blog.ir                                                                 

 

 در این قسمت به شرح مفصل قسمت دکمه های طراحی برنامه می پردازیم.

 

 معرفی قسمت های مختلف دکمه های ویرایش و ساخت برنامه

 فایل های مرتبط و ........ –گرافیک  –نصب  –آیکون ها  –پنجره تنطیمات اولیه و ساختاری پروژه مانند تنطیمات زبان  -1

 ساخت و طراحی پوسته دلخواه با گرافیک و شمایل مورد پسند سازنده پروژه -2

 ایجاد فهرست کلی و زیر فهرست محتواهای به کار رفته در این پروژه -3

 3تخصیص محتوا به فهرست های ساخته شده در مرحله  -4

 و زیر فهرست محتواهای تصویری به کار رفته در این پروژهایجاد فهرست کلی  -۵

 ۵تخصیص محتوا به فهرست های ساخته شده در مرحله  -6

 اجرا و تست پروژه در هر مرحله برای دیدن نمای کلی قبل از انتشار -7

 قالب برنامه نصبی قالب اینترنتی یا کامل در –تک فایل نمایشی  –انتشار نهایی پروژه ساخته شده در قالب سی دی  -8

اجرای پروژه سایر این دکمه ها در قسمت منوها نیز قابل دسترس هستند که به علت شباهت  7بجز از گزینه الزم به ذکر است که 

 کار از توضیح منوها صرف نظر می شود.
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 توضیح کامل منوی تنظیمات

فایل های  –گرافیک  –نصب  –آیکون ها  –همان طور که گفته شد برای تنطیمات اولیه و ساختاری پروژه مانند تنطیمات زبان 

 مرتبط و ........ از این پنجره استفاده می شود که در تصویر زیر نمای آن را مشاهده می نمایید.

 

 شرح قسمت های مختلف پنجره تنظیمات
 

توانید نام و مشخصات پروژه را در این قسمت می  -1

که می خواهید در باالی پنجره برنامه هنگام اجرا 

نمایش داده شود را وارد نمایید همچنین تنظیماتی 

مانند راست چین و چپ چین کردن متن و رنگ و 

 اندازه آن
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ست هنگام ساخت فهرست و زیر فهرست در برنامه اصلی آیکونی مانند کتاب رنگی در کنار فهر -2

ها نمایش داده می شود که شما در این قسمت می توانید رنگ این مجموعه آیکون را تغییر دهید 

 همچنین با کلیک بر روی گزینه بدون آیکن می توانید فهرستی بدون آیکون بسازید

 

 

در نمای اصلی برنامه تولید شده شما پنل های مختلفی می توانید داشته باشید که  -3

 توانید این پنل ها را  با زدن تیک نمایان یا بدون تیک مخفی کنید در این پنجره می

 در این پنجره گزینه پنل فهرست حتما باید تیک دار باشد.

 

 

در این پنجره می توانید ابعاد پنجره اجرای نرم افزار در رایانه کاربر را تنظیم  -4

است شما گزینه آزاد را  یا گزینه های دیگر اما بهتر  600در  800نماییدمثال در ابعاد 

فعال کنید تا پنجره اجرای نرم افزار بسته به ابعاد و رزولوشن مونیتور کاربر گسترش 

پیدا کند. همچنین فاصله لبه های نرم افزار از پنجره اصلی برنامه را نیز در این پنجره 

 می توانید تغییر دهید.

 –چاپ  –درباره ما  –لی نرم افزار فعال یا غیر فعال کنید. مانند کمک در این قسمت می توانید ابزارهایی را در پنجره اص -۵

 ....................و ... –کپی  –تعویض صفحه  –مداد  –لینک 

 

 

در قسمت ششم شما می توانید بر حسب نیاز و به صورت  -6

دلخواه رنگ بندی های صفحه ی اصلی نرم افزار را تغییر دهید 

ها رنگ بندی فهرست مواد آموزشی و مانند تغییرات رنگ منو

سایر حاالت گرافیکی برنامه براساس سلیقه خود و کاربران 

 هدف

در انتهای این پنجره گزینه رابط کاربر گرافیکی وجود دارد که 

اگر بخواهید از منوی طراحی پوسته یک پوسته و قالب 

 اختصاصی بسازید باید این گزینه تیک دار باشد
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 می توانید مواردی را به برنامه اضافه نمایید. مانند.از این قسمت  -7

توجه : نام فایل هایی که می خواهید اضافه نمایید باید به انگلیسی یا ریاضی 

 نوشته شده باشند.

الف : تصویر صفحه شروع برنامه که با کلیک روی تصویر مقابل آن می توانید 

کنید تا قبل از اجرای یک تصویر متناسب با موضوع محتوا به برنامه اضافه 

 ثانیه نمایش داده شود ۵برنامه به مدت 

ب : اضافه کردن فیلم کوتاه با فرمت های مختلف به برنامه تا اینکه قبل از 

 اجرای محتوا نمایش داده شود بدیهی است که این فیلم باید خیلی کوتاه باشد

مای کار را ج : اضافه کردن راهنمای برنامه تا کاربر با کلیک روی آن راهن

نوشته و در قالب  wordمشاهده کند شما می توانید یک متن راهنما را با 

pdf .تبدیل نمایید و سپس در این فسمت آن فایل را اضافه نمایید 

د : اضافه کردن معرفی سازنده برنامه تا کاربر با کلیک روی آن مشخصات یا سایر توضیحات سازنده را مشاهده کند شما می توانید 

 تبدیل نمایید و سپس در این فسمت آن فایل را اضافه نمایید. pdfنوشته و در قالب  wordمتن را با  یک

 ه : دکمه آزاد یک و دو را می توانید به دلخواه به برنامه اضافه کنید که می تواند شامل نرم افزار یا متن باشد.

واهید دید که رنگ صفحه اصلی برنامه سفید است اما شما از و : اگر از منوی صفحه اصلی بر روی اجرای پروژه کلیک نمایید خ

 این قسمت می توانید یک تصویر به جای رنگ به برنامه معرفی کنید تا هنگام اجرا تصویر در پشت زمینه برنامه اجرا شود.

 ت ها انتخاب یا تغییر دهید.ز : بر اساس سلیقه و دلخواه می توانید آیکون نرم افزار یا تصویر حاشیه دور برنامه را از این قسم

ح : یکی از امتیازات محتوای خوب داشتن آهنگ زمینه مناسب در هنگام اجرای برنامه است از قسمت موزیک زمینه می توانید 

 ترجیحا بی کالم به برنامه اضافه کنید تا هنگام اجرای محتوا در پشت زمینه برنامه پخش شود. متناسب و –یک موزیک شاد 

هنگام افزودن هر مورد به برنامه یک تیک سبز در کنار آن نمایش داده می شود  که برای حذف مورد می توانید روی :  1نکته 

 دکمه حذف کلیک کنید تا مورد حذف شود.

:  در هر مرحله از کار از طریق منوی صفحه اصلی روی اجرای پروژه کلیک  2نکته 

 شاهده کنید.نمایید تا برنامه اجرا شود و تغییرات آن را م

 

: تمامی مواردی که به این برنامه اضافه می کنید باید نام التین یا عددی داشته باشند همچنین در پوشه فارسی نیز  3نکته 

 نباشند چون ممکن است با خطا مواجه شوید.
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 .کنیدتنظیم روجی محتوای خود را ی نصب و خینها نصب می توان گزینه های از پنجره تنظیمات -8

 

کادر نخست نام التین محتوای شما نمایش داده شده است که  4در 

 .گرچه بهتر است تغییر ندهید آنها را ویرایش کنیدمی توانید 

با کلیک روی تصویر مقابل آیکون نرم افزار می توانید یک آیکون با 

به برنامه معرفی کنید تا وقتی محتوای شما در رایانه کاربر  ico.فرمت 

 ویر آیکون محتوای شما در دسکتاپ کاربر باشد.نصب شد این تص

چک شود ( برای اجرا حتما  cdبا تیک زدن مربع مقابل ) هنگام اجرا 

باید برنامه روی سی دی رایت شود و سی دی برنامه در درایو سی دی 

باشد. در غیر این صورت اجرا نمی شود اما اگر تیک نداشته باشد می 

پس اگر می خواهید برنامه را نمایید .  توانید آن را بدون سی دی اجرا

در رایانه خود ذخیره کنید بهتر است این گزینه تیک نداشته باشد . اما در انتشار نهایی و برای کاربران تیک دار کردن مربع بهتر 

 است

است گزینه نصب که بهتر تعیین می کنید که برنامه ساخت شما در رایانه کاربرچگونه نصب شود در قسمت نوع نصب برنامه 

نداشته  یو در هنگام اجرا در رایانه خطای حداکثر را فعال نمایید تا برنامه محتوایی شما با تمام فایل های کمکی نصب و اجرا شود

 باشد.

اگر تیک داشته باشند برنامه هنگام نصب این دو نرم افزار را روی رایانه کاربر  adobe readerو   media playerمربع دو 

 ی کند که الزامی به تیک زدن آنها نیست چون هنگام نصب حداکثر تمام موارد نصب می شوند.نصب م

در هنگام به برنامه معرفی نمایید تا پیکسل  360در  240می توانید یک تصویر با اندازه   Autorunتصویر صفحه در قسمت 

پیکسل را داشته باشد.  360در  240ر باید دقیقا ابعاد نصب محتوای شما در رایانه کاربر این تصویر نمایش داده شود. این تصوی

. پس بهتر است این تصویر تناسب یا هر برنامه گرافیکی دیگر آن را ساخته و تغییر اندازه دهید paintکه می توانید بابرنامه 

 موضوعی با محتوای الکترونیکی شما داشته باشد.

 

 : تنظیمات پیشرفته  9

پنجره تنظیمات پیشرفته باز می شود در این پنجره تنظیمات دقیق و پیشرفته تری را می توانید روی با کلیک روی این دکمه 

 برنامه اعمال کنید که در صفحه بعد توضیح داده می شود.
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 گزینه های پنجره تنظیمات پیشرفته

نشانه ها : محلی است برای معرفی کاراکترهای خاص و دلخواه 

ص خودکار مطلب و سواالت آزمون به برنامه جهت انجام تخصی

و پاسخ آزمون و انتخاب تعداد سوال . که در صفحات بعد توضیح 

 کامل تری در این زمینه درج خواهد شد.

در قسمت پایین تر با تیک زدن یا نزدن مربع ها می توانید موارد 

کشیدگی حداکثر پنجره نرم افزار یا نوار صدا و نوار جستجو و 

 را در محتوای خود فعال یا غیر فعال کنیدابزار بزرگ نمایی 

نوار منو و ابعاد : می توانید نوار منوی برنامه و ابعاد آن را تغییر 

 همچنین تنظیمات صفحه شروع و ابعاد آن را دهید

 اضافه کردن قلم ها :

اگر در محتوای خود از قلم خاصی استفاده کرده اید می توانید 

د تا قلم ها بارگذاری شوند روی بارگذاری قلم ها کلیک نمایی

سپس نوع قلم به کار رفته را انتخاب و بر روی عالمت به عالوه 

 کلیک نمایید تا به محتوا اضافه و در رایانه کاربر اجرا شود

 

 

 

 منوی طراحی پوسته 

از منوی طراحی پوسته می توانید یک پوسته و قالب گرافیکی منحصر به فرد برای درس و محتوای خود تهیه نمایید که البته این 

 مهارت و حوصله زیاد دارد –کار نیاز به عالقه 

 

رابط کاربر گرافیکی را تنظیمات در پنجره تنظیمات رنگ گزینه  منویبرای اینکه بتوانید قالب ساخت خود را اجرا نمایید باید در 

 تیک دار نمایید تا پوسته شما به جای پوسته استاندارد اجرا شود.
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 ایجاد فهرستمنوی 

 برای اینکه بتوانیم لیست محتواهای درسی مختلف مانند فیلم ، متن ،انیمیشن ، فلش و ................. را در پنجره اصلی برنامه داشته

کلیک کرده و محتوای لینک داده شده به آنها را مشاهده کند باید فهرست یا زیر فهرست هایی در  باشیم تا کاربر بر روی آنها

 منوی ایجاد فهرست ایجاد نماییم.

این فهرست می تواند به صورت منوی اصلی یا زیر منوهایی تعریف شود که کاربر بر روی آنها کلیک کند و زیر منوهای آن باز 

 شده به آنها را مشاهده کند.شود و محتوای اختصاص داده 

 : محتواها برای ایجاد فهرست

کلیک نمایید تا پنجره کوچک در سمت چپ ظاهر شود حال از این پنجره براحتی در پایین پنجره بر روی دکمه به عالوه یا اضافه 

شده را ویرایش نام دهید یا  از دکمه ویرایش می توانید منوی ساخته می توانید فهرست اصلی و زیر فهرست هایی را ایجاد کنید.

 از دکمه حذف می توانید فهرست ساخته شده را حذف نمایید.
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 تخصیص محتوامنوی 

 پس از ایجاد فهرست مطلوب باید به آنها محتوا تخصیص داد.

داشته باشید که ابتدا فهرست مورد نظر را انتخاب نمایید. سپس از قسمت پایین محتوای مناسب را به آن تخصیص دهید به یاد 

نام فایلی که به فهرست ها لینک می دهید باید التین یا عددی باشد. پس از تخصیص محتوا بر روی دکمه تخصیص کلیک نمایید 

 تا تخصیص نهایی شود

 

 محتوا های شما می تواند به صورت های زیر باشد.

 HTMLفایل با فرمت صفحات وب 

 TXTفایل متنی تکست 

 SWFفایل و انیمیشن فلش  –فیلم 

 WORDفایل متنی 

 ) نرم افزار متن نویس فارسی ( فایل متنی زرنگار

 PDFتصویر و فایل متنی پی دی اف 
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را مرتبط کرده باشید می توانید بر روی گزینه ویرایش در قسمت سمت  wordاگر به فهرست مورد نظر فایل نکته : 

 نوار ویرایش که در باال قرار دارد تغییر دهید. راست پنجره کلیک نمایید و آن متن را با

 

 

در قسمت پیوندها که زیر منوی فهرست قرار دارد شما می توانید یک متن که در صفحه اصلی برنامه قرار دارد را انتخاب و به 

توجه داشته  موارد موجود لینک دهید که با کلیک روی آنها این پیوند اجرا شود.

 باشد. word باشید که این متن باید در قالب فایل

 

ک را به فهرست مرتبط کنید یعنی با در قسمت موزیک شما می توانید یک موزی

انتخاب یک فهرست خاص آهنگی خاص پخش شود پس ابتدا فهرست مورد نظر 

تیک  را انتخاب نمایید بعد از قسمت آهنگ یک موزیک یا صدا را به آن مرتبط و

حال اگر از فهرست اصلی از برنامه اجرا بگیرید با انتخاب فهرست مورد نظر  بزنید.

 آهنگ مرتبط پخش می شود.

 روش ساخت آزمون در نرم افزار نگارا :

بلی و خیر تهیه نمایید و به ارزش  –درست نادرست  –صحیح غلط  –تستی  –با این نرم افزار می توانید آزمون های چند جوابی 

محتوای ساخت خود بیفزاید همچنین می توانید جواب صحیح را به برنامه معرفی نمایید تا اینکه کاربر پس از جواب دادن به 

 آزمون نتیجه امتحان خود را بالفاصله رؤیت نماید.

 مراحل ساخت آزمون :

سواالت را به همراه گزینه های سوال در یک  آزمون ایجاد نمایید سپس ایجاد فهرست یک فهرست جدید به نام منویدر ابتدا 

 مانند مثال :یعنی بعد هر سوال خط تیره و بعد از هر گزینه جواب سوال یک پرانتز بسته با فرمت زیر وارد نمایید.   wordفایل 

 پایتخت ایران کجاست - 1

 د( کرمان                      اهدانالف( تهران            ب( مشهد                ج( ز

 بزرگترین کوه ایران -2

 الف( الوند             ب( علم کوه             ج( دماوند                     د( تفتان

 بیشترین درجه ذوب در بین فلزات -3

 الف( آهن             ب( تنگستن              ج( جیوه                       د( مس
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 حال طبق تصویر زیر مراحل ایجاد آزمون را انجام دهید.

 

 ساخت فهرست آزمون -1

 ساخته شده آزمون wordارتباط فهرست آزمون به فایل  -2

 کلیک بر روی دکمه آزمون تا فایل شما به صورت آزمون تعریف شود -3

 مشاهده آزمون در صفحه اصلی -4

 مشخص کردن جواب صحیح -۵

 خصیص تا آزمون در برنامه ذخیره شود.کلیک بر روی ت -6
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 نکات مهم و کلیدی ساخت آزمون :

 نام فایل آزمون باید عددی یا التین باشد. -1

آزمون خود شوید و جهت پرانتز ها را  wordهنگام کلیک بر روی آزمون اگر آزمون شما ایجاد نشد باید دوباره وارد فایل  -2

 تغییر دهید                  ( به ) 

 یا می توانید از قسمت تنظیمات و تنظیمات پیشرفته جهت پرانتز را تغییر دهید.

 

 

 

 

 

 بعد از اتمام ساخت آزمون و تخصیص آن بر روی منوی اصلی کلیک نموده و از برنامه اجرا بگیرید و آزمون را مشاهده کنید. – 3

 نظیمات و از قسمت نوار ابزار گزینه آزمون را تیک دار نمایید. اگر آزمون اجرا نشد از منوی ت -4

 یک نمایید تا آزمون اجرا شود.در پنجره اجرا بعد از انتخاب آزمون روی این دکمه کل -۵

 گزینه تخصیص خودکار

قرار می دهید می توانید منوها را بسازید که توضیح   wordدر این قسمت شما با یک سری نماد هایی که در ابتدا و انتهای سند 

می توانید فایل های  درس در این جا قرار نمی گیرد. اما در انتها و اتماماین قسمت به خاطر الزم نبودن و خارج از حوصله بحث 

 را دانلود نمایید. و سایر توضیحات این برنامه آموزشی این قسمت

 منوی های فهرست رسانه ها و تخصیص رسانه ها

 

اگرشما بخواهید فهرست فیلم ها و انیمیشن ها و تصاویر را از فهرست متن ها و نوشته ها جدا کنید می توانید همانند ایجاد 

فهرست و تخصیص محتوا در این دو منو هم عمل نمایید یعنی ابتدا فهرست رسانه های مختلف را تعریف نمایید سپس تخصیص 

 تصویر و انیمیشن های فلش باشند مانند تصویر زیر –وانند به صورت فیلم رسانه را اعمال نمایید این رسانه می ت
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انیمیشن و .....را فقط در منوی ایجاد فهرست اولیه  –متن  –تصویر  -شما می توانید تمام فهرست های خود مانند فیلم نکته : 

تعریف و در منوی تخصیص محتوا به فهرست ها لینک دهید. و اجباری در ساخت دو فهرست نیست و این گزینه دلخواه است اما 

اگر خواستید منوی فهرست رسانه ها و تخصیص رسانه ها را هم در برنامه خود داشته 

باید از منوی تنظیمات و از قسمت نمایش پنل ها گزینه پنل باشید پس از اعمال حتما 

فهرست چند رسانه ای را فعال و تیک دار نمایید تا فهرست جدید شما پس از اجرا در 

 برنامه نمایش داده شود.

 

 وده شود.زنید تا در برنامه افزفهرست رسانه ها آن رسانه را تیک بتوجه داشته باشید پس از انتخاب منو و لینک دادن به 

 مراحل لینک دادن به فهرست مورد نظر و اعمال آن را در تصویر زیر مشاهده می نمایید.
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 خسته نباشید 

دوستان محترم شما تا اینجا توانستید محتوای درسی و آموزشی الکترونیکی خود را بسازید و فقط یک مرحله به اتمام کار فاصله 

 محتوای شماست که در صفحه ی بعد این مرحله نیز آموزش داده می شود.دارید و آن یک قدم ذخیره و انتشار 

پس از اتمام کار و بازدید دوباره و اجرای پروژه و رفع ایرادات احتمالی نوبت به انتشار برنامه ساخته شده می رسد که شما می 

و برنامه  –انتشار در وب  –ورت برنامه نصبی این انتشار می تواند به ص توانید از طریق آخرین منو برنامه خود را انتشار دهید.

 ساده یا روی سی دی صورت بگیرد.

در منوی تنظیمات برنامه از قسمت تنظیمات نصب اگر گزینه توجه : 

چک شود تیک دار باشد شما باید حتما برنامه را روی  CDهنگام اجرا 

سی دی رایت کرده و با آن اجرا نمایید اما اگر بخواهید برنامه را در 

فلش مموری منتقل نمایید و سپس در رایانه ذخیره  رایانه ذخیره یا با

 اجرا نمایید باید این تیک برداشته شود سپس اقدام به انتشار نمایید.و 

 

 

 

 برنامهانتشار 

در تصویر صفحه بعد شما قسمت های مختلف پنجره انتشار را مشاهده می کنید که در این جا به توضیح قسمت های مختلف آن 

 می پردازیم.

 .انتخاب درایو و محل انتشار برنامه است که شما از این منوی کشویی درایو مورد نظر را انتخاب کنید ،اولین قدم برای انتشار -1

 خواستید در درایو انتخابی محتوا در پوشه خاصی منتشر شود از این قسمت یک پوشه با نام دلخواه بسازید.اگر  -2

 از این قسمت برای انتشار برنامه به صورت صفحات وب و برای سایت و وبالگ می توان استفاده کرد. -3

 ذخیره و انتشار برنامه به صورت یک فایل و به صورت محدود -4

 رایت مستقیم برنامه بر روی سی دیذخیره و  -۵

انتشار معمولی برنامه بعد از انتخاب محل ذخیره و انتشار برنامه بر روی این دکمه کلیک نمایید تا برنامه شما منتشر و ذخیره  -6

شود. حال اگر بخواهید این برنامه را روی سی دی رایت کنید به محل ذخیره بروید و پوشه پروژه خود را پیدا کنید بعد پوشه را 

 توجه ) محتویات پوشه ( سی دی رایت نمایید .  باز و محتویات آن را روی

 اما اگر خواستید توسط فلش مموری منتقل نمایید یا در رایانه دخیره کنید خود پوشه را منتقل کنید
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 روش نصب برنامه :

ایید تا برنامه کلیک نم Setup برای نصب وارد آن شوید و بر روی فایلپس از اینکه پوشه برنامه شما در محل انتخابی ذخیره شد 

 .به طور کامل در رایانه نصب شود سپس به دسکتاپ رفته و بر روی آیکن آن کلیک کنید تا محتوای الکترونیکی شما اجرا شود

اما اگر محتویات پوشه ذخیره شده را روی سی دی رایت کنید وقتی سی دی را در درایو رایانه قرار دهید برنامه به صورت اتوماتیک 

 که شما باید روی دکمه نصب کلیک نمایید تا برنامه نصب شود.اجرا می شود 

 دانلود نرم افزار نگارا

 پایان 

 

 

 

 

 

http://suherfe.blog.ir/post/Negara
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 Format Factoryنرم افزار تبدیل کننده  فرمت ها 

گاهی پیش می آید که  در برنامه ها و محتواهای خود از فرمت خاص صوت ، تصویر یا فیلم استفاده کنید یا ممکن است برنامه  

 شما فرمت خاصی را قبول یا اجرا نماید یا الزم باشد برای کاهش حجم یک فایل فرمت آن را عوض کنید .

زیادی برای تغییر فرمت فایل ها وجود دارد که یکی از کامل ترین و جامع در این صورت باید فرمت فایل را تغییر دهید ابزارهای 

 –فیلم  –صوت  –است که با آن می توانید فرمت های عکس  Format Factoryنرم افزار تبدیل کننده  فرمت ها ترین آنها 

 ایمیج و سایر فرمت ها را تغییر دهید.

 

جهت تغییر فرمت یک فایل به فرمتی دیگر ابتدا با توجه به نوع فایل که می تواند فیلم ، عکس ، صدا و.............. باشد منوی مربوطه 

را انتخاب سپس فرمتی که می خواهیم فایل ما به آن تبدیل شود را کلیک می کنیم و از پنجره باز شده یک فایل را اضافه می 

روع کلیک کرده تا پس از تبدیل فایل تغییر یافته را نمایش دهد برای ورود به پوشه تبدیل شده ها بر روی نماییم بعد بر روی ش

 گزینه محل خروجی فایل های تبدیل شده کلیک کنید تا فایل های تبدیل شده را ببینید. 
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  Ashampoo Music Studioنرم افزار ویرایش و کار با صدا 

الزم است که شما از صداها و موزیک های مختلف استفاده نمایید اما گاهی نیاز به ویرایش صدا برای ساخت محتوا های درسی 

است یعنی قسمتی از صدا را حذف کنیم یا چند صدا را با هم مخلوط ویک صدا بسازیم همچنین استاندارد سازی صداها 

 و........................................................ 

در این صورت داشتن نرم افزار ویرایشگر صوت الزم است یکی از نرم افزارهای مفید در این زمینه برنامه ویرایش گر صوت با 

 است که با آن می توان اعمال زیادی روی صداها انجام داد. Ashampoo Music Studioامکانات فراوان به نام 

تعمیر و  –استانداردسازی فایل های صوتی  –رایت سی دی صوتی  –ی با این برنامه کارهایی مانند ضبط سی دی های صوت 

ویرایش صوت و .................. می توان انجام داد. جهت  –ساخت کاور برای سی دی  –ضبط صدا  –فیکس کردن فایل های صوتی 

تی به آن اضافه نمایید سپس کلیک کنید وبعد یک فایل صو  Edit Filesبر روی گزینه  Modify Filesویرایش صوت از منوی 

 می توانید مقداری از صوت را کم یا مقداری به آن اضافه و در نهایت صدای مورد قبول را ذخیره نمایید.
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 Camtasia Studioنرم افزار فیلم برداری از صفحه نمایش 

وساخت برنامه های آموزشی با  E-learningکار در زمینه ساخت محتوای آموزشی به صورت فیلم وحرفه ای ترین نرم افزار  

قابلیت ضبط صدا ، اضافه کردن افکت ،وغیره به فیلم های ساخته شده و افزودن واترمارک به آن وهمچنین ادیت و ویرایش فیلم 

 و ساخت فیلم های آموزشی دلخواه وصوت 

افزوده می شود که  )برنامه پاورپوینت ( یا افزونه ای به مجموعه ی آفیس پالگیننصب به صورت  همچنین این نرم افزار پس از

 . نمایید های پاورپوینت خود فیلم تهیهبرنامه  اجرایشما می توانید از 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اضافه می شود که با کلیک روی آن   Add Insپس از نصب این برنامه منوی جدیدی در قسمت منوهای برنامه پاورپوینت به نام 

نمایان می گردد حال با اجرای برنامه پاورپوینت به صورت خودکار و تعویض اتوماتیک اسالیدها می  Camtasiaمنوی برنامه 

فیلم بگیریم حتی قادر خواهیم بود با میکروفون صدای خود را نیز به فیلم اضافه نماییم و توانیم از تمام اجرای پاورپوینت خود 

 محتوای آموزشی به صورت فیلم بسازیم. 
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کلیک نمایید حاال با   Record the screenاما اگر نخواهید از پاورپوینت استفاده کنید از منوی اولیه برنامه بر روی گزینه 

ی شما به همراه حرکات موس و کار روی ویندوز ضبط می شود و شما می توانید فایل آموزشی به صورت اتصال میکروفون صدا

 فیلم بسازید .

قابلیت دیگر این برنامه ویرایش فیلم های ساخته شده یا فیلم های موجود دیگر است بدین ترتیب که در منوی اولیه برنامه بر 

برنامه اضافه کنید حاال می توانید عملیات ویرایشی و سپس ذخیره فیلم را  کلیک کنید و یک فیلم به Import mediaروی 

 انجام دهید.

ساخت یک فیلم از چند  –حذف قسمت هایی از فیلم  –همچنین این برنامه می تواند عملیات تکه کردن فیلمها به چند فیلم 

ن صوت و افکت به فیلم و....................................... بسیاری اضافه کرد –تغییر فرمت فیلم ها  –افزودن واترمارک به فیلم  –تکه فیلم 

 از کارهای دیگر را روی فیلم ها انجام دهد.

 کندبه صورت فیلم تولید  ی درسیمی تواند محتوا  SnagItنرم افزار دیگری نیز به نام 
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