فرم پیشنهاد کار گاه آموزشی
)1
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)3
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عنوان کارگاه
گروه هدف
مدرس یا گروه تدریس
سازمان حامی کارگاه
هدف کلی کارگاه

 )6اهداف جزئی

 )7مدت زمان کارگاه
 )8سخت افزار و نرم افزارهای مورد نیاز
 )9طرح فیزیکی کارگاه
 )11نحوه ارزشیابی کارگاه

 -Storylineنرم افزار تولید محتوای آموزشی الکترونیکی مبتنی بر سناریو
اعضای هیات علمی و کارشناسان
علی احمدیان خوینرود ،مهندس غالمرضا مطمئن دادگر
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز
تولید محتوای آموزشی الکترونیکی مبتنی بر سناریو با نرم افزار Storyline
از شرکت کنندگان انتظار می رود در پایان کارگاه بتوانند:
در  Storylineسناریو دلخواه را ایجاد نمایند.
با ابزارهای فایلهای صوتی و تصویری کار کنند.
با آبجکت های گرافیکی کار کنند.
آبجکت های تعاملی ایجاد نمایند.
با متغیرها کارکنند.
اجرا کننده محتوای دلخواه را ویرایش و تولید نمایند.
پروژه نهایی را انتشار دهند.
3ساعت
رایانه برای مدرس و شرکت کنندگان  ،ویدئو پروژکتور
کارگاهی
تولید پروژه نمونه در طول برگزرای کارگاه
ساعت
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سخنران یا مجری
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مقدمات و آشنائی
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دادگر
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اهداف کارگاه
آشنائی با نرم

 )11برنامه زمان بندی کارگاه

افزار و ابزارهای

احمدیان

سخنرانی

آن
طراحی سناریوی
آموزشی
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تعاملی و تعریف

احمدیان

عملی

متغیرها
طراحی آزمون

دادگر

عملی

سفارشی سازی
پلیر و انتشار

احمدیان

عملی

پروژه

 )12خالصه ای از بیوگرافی علمی مجری
یا مجریان کارگاه

 )13شماره تلفن و پست الکترونیکی
هماهنگ کننده کارگاه

جمع بندی

دادگر

سخنرانی

علی احمدیان خوینرود :کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطالعات پزشکی ،مسئول اجرایی
آموزش الکترونیکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز ،مدرس کارگاههای
آموزش الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،مدرس کارگاه
تولید محتوای الکترونیکی در سومین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی،
مدرس کالسهای مدیریت فناوری در حوزه سالمت دانشجویان دانشکده پیراپزشکی تبریز.
غالمرضا مطمئن دادگر :دانشجوی ترم آخر کارشناسی ارشد آموزش پزشکی ،کارشناس
فنون ورسانه های آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز ،مدرس
کارگاههای آموزش الکترونیکی و تولید محتوای الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
مدرس کارگاه تولید محتوای الکترونیکی در سومین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی در
علوم پزشکی
مدرس واحد کامپیوتر دانشجویان پزشکی و رادیولوژی و علوم آزمایشگاهی.
پست الکترونیکیahmadian948@gmail.com:
تلفن همراه19147346711 :
تلفن ثابت 14113362711 :داخلی 283

