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متني كه قرار است براي نوشتن سناريو و سپس ساخت درس مورد استفاده قرار بگيرد بايستي ابتدا به شكل متن طراحي 
  تهيه شود. براي داشتن يك طراحي متن مناسب رعايت برخي از نكات مي تواند كمك كننده باشد:pdfشده و در فرمت 

  اوليه: Wordتنظيم فايل  .1

Page Layout /Margins /Normal 

Paragraph :1.15 

Line Spacing /Spacing /before و after :0 

Special :None 

Line spacing :Single 

   انتخاب شود. … Don’t add spaceو عبارت 

شروع هر فايل بهتر است يك صفحه جذاب ترجيحا با تصويري مرتبط با نكات مطرح شده در متن باشد و مهمتر  .2
 اينكه آن تصوير بيش از اينكه اثر تزييني يا صرفا اطالع رساني داشته باشد، سوال برانگيز باشد.

در اين صفحه، نام درس، عبارت (مركز آموزش مداوم، قطب علمي آموزش الكترونيكي پيشرفته در علوم پزشكي)،  .3
و در صورتي كه درس به صورت مشترك با ديگر مراكز تهيه شده است، نام مركز مربوطه ذكر شود. سپس نام 

 استاد درس و سمت وي ذكر شود.

سپس فهرست مطالب مربوطه آورده مي شود كه اگرچه اولين چيزي است كه در فايل ديده مي شود ولي آخرين  .4
 table of و انتخاب اولين گزينه سمت چپ يعني referencesچيزي است كه با مراجعه به منوي 

content تهيه مي شود و نرم افزار word به طور خودكار اين فهرست را بر اساس heading هاي منتخب 
 تنظيم مي كند.

 تنظيم مي heading 1 صفحه اول، پس از فهرست، با اهداف كلي درس آغاز مي شود. عنوان اهداف كلي با  .5
شود ولي شماره آن پاك مي شود چون در اين صورت در فهرست مطالب آورده مي شود، ولي نه به عنوان يك 

  فقط عناوين قطعات ما هستند.heading 1قطعه در واقع شماره هاي 

 پس از آن قطعات متن به ترتيب آورده مي شوند كه الزم است نكاتي در مورد آن ها رعايت شود: 

عنوان هر قطعه بايستي كامل باشد به عنوان مثال در درس تاخير رشد اولين قطعه به شناخت و سبب شناسي مي  .6
پردازد و عنوان آن چنين است: شناخت و سبب شناسي تاخير رشد و نه: شناخت و سبب شناسي همچنين اين 

  تنظيم شود.word در نرم افزار heading 1عنوان بايستي با 



 آزمون تشكيل شده است. مفاهيم 7 تا 2 پاراگراف و 7 تا 2هر قطعه از مفاهيم كليدي، هدف هاي رفتاري و   .7
كليدي نكات عمده اي هستند كه در متن ارائه خواهد شد، و با مطالعه آن يادگيرنده ذهنيتي در مورد موضوع پيش 
رو پيدا خواهد كرد. استاد درس ممكن است به جاي عبارت مفاهيم كليدي از عبارت مناسب ديگري مثل يادآوري 

از قبل يا مرور مطالب و ... استفاده نمايد. در واقع اين قسمت براي ايجاد ارتباط بين مطالب قبلي و مطالب فعلي 
گذاشته شده است. هدف هاي يادگيري هدف هاي آن قطعه هستند كه با در كنار هم قرار گرفتن آن ها از همه 

قطعات، به هدف هاي كلي درس مي رسيم. و در نوشتن آن ها بايستي از افعالي استفاده شود كه قابل اندازه گيري 
 heading 2باشند. پاراگراف ها نيز بر اساس همين اهداف تنظيم مي شوند و عناوين پاراگراف ها بايستي با 

تنظيم شوند. پس از آن آزمون هاي آن قطعه آورده مي شود كه رعايت نكات مربوط به تنظيم يك آزمون 
 استاندارد بايستي در آن رعايت شود.

در هر قطعه مي توان براي ايجاد يادگيري عميق تر از تصاوير، جداول، الگوريتم ها و نمودارها، فيلم و ... استفاده  .8
نمود الزم به ذكر است كه منبع كليه موارد ذكر شده بايستي در زير آن نوشته شود و از شماره براي ارجاع استفاده 

شود الزم است از عناصر ديداري ذكر شده براي تاكيد بيشتر متن استفاده شود و حتما در متن به آن ارجاع داده 
 شود. در غير اين صورت ويژگي اطالع رساني و ايجاد يادگيري نخواهد داشت.

در پايان پاراگراف هاي يك قطعه مي توان فهرستي از منابع تكميلي براي ارجاع خواننده به منابعي براي يادگيري  .9
 بيشتر ارائه نمود. اين منابع مي توانند اينترنتي يا چاپي باشند.

در پايان كليه پاراگراف ها الزم است خالصه اي از كل درس ارائه شود و بيشتر سعي شود خالصه با استفاده از  .10
واژگاني كه در متن استفاده نشده و با عبارت هاي ديگري نوشته شود، حجم آن تقريبا يك پنجم كل درس بوده و 

 تنظيم شود ولي به دليل ذكر شده در باال عدد آن از جلوي عنوان حذف شود. بهتر heading 1عنوان آن نيز با 
 است خالصه بيشتر با استفاده از عناصر ديداري تنظيم شود.

پس از ارائه خالصه يك آزمون كلي ارائه مي شود كه بسته به تعداد قطعات و پاراگراف ها متغير است ولي بايستي  .11
اين آزمون كليه سوال هاي ممكن را در بر بگيرد تا يادگيرنده از اين طريق به تسلط برسد. الزم به ذكر است كه 

  حذف مي شود.pdfآزمون كلي فقط در سناريو آورده مي شود و در فايل 

  در پايان فايل الزامي است.APAارائه منابع مورد استفاده براي تهيه متن با رعايت ارجاع دهي  .12

 footer سمت راست عنوان قطعه و سمت چپ عنوان پاراگراف نوشته مي شود در قسمت headerدر قسمت  .13
سمت راست عبارت قطب آموزش الكترونيكي دانشگاه علوم پزشكي شيراز و سمت چپ شماره صفحه نوشته مي 

 شود. 

 Heading 1 ،14، براي Normal ،12 است و اندازه آن براي B mitra مورد استفاده در دروس  Fontنوع .14
  است.Bold و Heading 2 ،12، و براي Boldو 



 با نرم افزارهاي مربوطه بايستي از صحت ويراستاري ادبي و نقطه گذاري متن مطمئن Pdfقبل از تبديل فايل به  .15
 بود. 

 انتخاب شود نمودار درختي فايل bookmarks استفاده شود و دكمه abby از نرم افزار pdfاگر در تهيه فايل  .16
 و fileهاي متن را، در سمت چپ نشان مي دهد اين نمودار با انتخاب منوي heading تهيه شده بر مبناي 

 در هر bookmark panel and page و انتخاب tab،  initial view و انتخاب properties سپس 
  قابل مشاهده است.pdfبار باز كردن فايل 


