
:راهنماي تنظیم سناریوي دروس

الزم به ذکر است که هدف کلی . در هر درس یک هدف کلی وجود دارد که در یک اسالید جداگانه آورده می شود.1
به آن داده می شود Heading 1محسوب نمی شود پس ) SCO(در فهرست مطالب می آید ولی یک بخش 

.از جلوي آن در متن پاك می شود1ولی عدد 
از یک قسمت مفاهیم کلیدي و یک قسمت هدف هاي یادگیري تشکیل شده سپس پاراگراف ) SCO(هر بخش .2

. آزمون آورده می شود2-7پاراگراف و یک قسمت تحت عنوان آزمون به میزان 2-7هاي مربوطه به میزان 
یم و تیتر قسمت هاي مفاهHeading2مشخص می شود، عنوان پاراگراف ها با Heading1با SCOعنوان 

در باالي SCOدر هر درس عنوان . شده و با بولت مشخص می شودBoldکلیدي، اهداف یادگیري و آزمون 
. حفظ می شود و عنوان پاراگراف ها در زیر آن با ورود به پاراگراف جدید تغییر می کندSCOاسالید تا پایان 

ن اسالید اهداف یادگیري جایگزین می مفاهیم کلیدي در یک اسالید جداگانه می آید و سپس پاك شده و در هما
.شود

شامل یک تا دو سطر باشد و برخی یا شماره بولت هایی تنظیم شود که هر بولت شماره یا اگر متن به شکل .3
شود در درس تهیه شده بولت ها همزمان با خواندن گوینده با افکت وارد می Boldکلمات یا عبارت ها در آن 

نیز همزمان با صداي گوینده بزرگ می شوند در وسط صفحه قرار می گیرند شده Boldشوند و عبارت هاي 
.سپس به جاي خود در متن بر می گردند

اگر متن به شکل بولت یا شماره تنظیم شود که هر بولت یا شماره تنها یک عبارت است و در زیر آن توضیحات .4
آورده می شود که می تواند در سمت راست اسالید یا به تعداد هر بولت یا شماره یک کادر در ابتدا دارد، در اسالید 

در باالي اسالید قرار بگیرد با خواندن هر تیتر عبارت مربوطه در کادر نوشته می شود و تا پایان می ماند یک کادر 
بزرگ هم در کنار کادر هاي مربوط به عبارت ها یا در زیر آن ها شکل می گیرد که در زمانی که نویسنده توضیح 

.وط به هر بولت را می خواند نوشته ها در کادر بزرگ جایگزین یکدیگر می شوندمرب
در یک کادر همزمان با خواندن گوینده اگر عبارتی در متن به رنگ زرد هایالیت شود یعنی این عبارت در اسالید .5

.و در وسط صفحه می آید
اگر عبارتی در متن به رنگ سبز روشن هایالیت شود و جلوي آن شماره تصویر در پرانتز نوشته شود یعنی در .6

.همزمان با نوشته شدن این متن تصویر مربوطه نیز آورده می شوداسالید 
ر اگر در متن عبارتی با رنگ آبی روشن هایالیت شود و جلوي آن شماره تصویر در پرانتز نوشته شود یعنی د.7

.اسالید متن آورده نمی شود ولی تصویر مربوطه همزمان با خواندن آن عبارت در اسالید می آید



باشند تک تک عناصر آن ها با کلیه جداول و نمودار ها و الگوریتم ها و فرمول ها در صورتی که صوت داشته .8
و براي مطالعه در اسالید قرار خواندن گوینده در اسالید شکل می گیرد و در صورتی که صوت نداشته باشد یکجا

.می گیرند
کلیه فرآیندها، ارتباطات بین عناصر، شبکه هاي مختلف که توسط طراح در متن کشیده می شوند نیز همزمان با .9

خواندن گوینده در اسالید شکل می گیرند و در صورتی که صوت داشته باشند متن آن حذف می شود که در این 
.ن هایالیت می شودصورت متن به رنگ آبی روش

پاسخ آزمون هاي چهار جوابی به رنگ قرمز در زیر آن ها در سناریو نوشته می شود که در اسالید با انتخاب پاسخ .10
از سوي کاربر اگر پاسخ صحیح انتخاب شده باشد گزینه به رنگ سبز در می آید و اگر پاسخ غلط انتخاب شده 

یح به رنگ سبز در می آید در صورتی که نویسنده براي پاسخ باشد گزینه به رنگ قرمز در آمده و پاسخ صح
.بازخوردي در نظر دارد زیر هر سوال در متن سناریو و به رنگ قرمز نوشته می شود

هر گونه دستورالعمل اضافه که در موارد باال ذکر نشده و مد نظر طراح باشد به رنگ قرمز و در پایان پاراگراف .11
.مربوطه آورده می شود

ورتی که عبارتی معادل انگلیسی داشته باشد یا توضیحی اضافه داشته باشد که یادآوري از قبل است یا در ص.12
موضوعی است که در متن آورده نشده ولی الزم است در این قسمت توضیح داده شود به صورت زیر نویس در 

.قابل دسترسی استTooltipمتن آورده می شود که در اسالید به صورت 
تهیه شود به رنگ صورتی هایالیت می شود که در اسالید قابلیت Indexیدي که الزم است از آن ها کلمات کل.13

.جستجو نیز دارند
براي :شودمی در صورتی که در اسالید الزم است فیلمی به نمایش در بیاید در مکان مربوطه به رنگ قرمز نوشته .14

.شودمی پرانتز آورده و شماره فیلم در . کلیک کنیدرا اینجا مشاهده فیلمی در این رابطه
شود تا در فهرست پاك میهاد ولی عدد قبل از آننمی گیرHeading1و منابع استفاده شدهخالصه مطلب.15

.معموال خالصه صوت ندارد. می شوندBoldمطالب دیده شوند سپس بولت گرفته و 
صوت هاي مربوط به اهداف یادگیري و مفاهیم . اهداف کلی جداگانه ذخیره می شودمربوط بهصوت ضبط شده.16

صوت هاي مربوط به هر . ذخیره می شوندSCOآورده می شود بر اساس شماره SCOکلیدي که در ابتداي هر 
حروف کلیه فایل ها با استفاده از. پاراگراف و جداگانه ذخیره می شوندHeadingپاراگراف بر اساس شماره 

.انگلیسی نام گذاري می شوند


