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  بسمه تعالي

  الكترونيكي فرهنگياندستوالعمل اولين جشنواره استاني توليد محتواي 

  مقدمه

چشم انداز . سند چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران كسب جايگاه اول اقتصادي،علمي وفناوري درسطح منطقه را درنظر گرفته است     
دين درنظام آموزش وپرورش را فوق با بهره گيري از فناوري اطالعات و ارتباطات زمينه استفاده ازفرصت هاي مغتنم براي شتاب دهي به تحول بنيا

فناوري اطالعات و ارتباطات با تكيه بر توليد، اشاعه وپردازش اطالعات، دسترسي همگاني دركم ترين زمان ممكن و باحداقل هزينه . فراهم مي نمايد
نظر دارد در همين راستا و  به منظور  گروه بررسي محتواي آموزشي و پرورشي استان در. ها مي تواند راه  مناسبي براي تحقق چشم انداز فوق باشد

نواره فرهنگ سازي وايجاد زمينه مساعد براي به كار گيري فناوري اطالعات وارتباطات در بين همكاران فرهنگي استان اقدام به برگزاري اولين جش
  :استاني توليد محتواي الكترونيكي فرهنگيان با اهداف ذيل نمايد 

 :اهداف  

  محتواي الكترونيكي در آموزش وپرورش استانتوسعه وتعميق توليد  - 1
 يادگيري - ايجاد زمينه استفاده از فناوري اطالعات وارتباطات درفرايند يادهي - 2

 يادگيري - ترغيب معلمان ودانشجويان به استفاده از محتواي الكترونيكي درفرايند يادهي - 3

 .دانشجويان و مدرسان در توليد محتواي الكترونيكيايجاد زمينه هاي مناسب براي شناسايي وتوسعه توانمندي هاي معلمان و  - 4
 شناسايي و تشويق  پديد آورند گان محتواي الكترونيكي در سطح استان - 5

 :محور هاي برگزاري

  توليد محتواي الكترونيكي متناسب با موضوعات كتاب هاي درسي  - 1
  توليد نرم افزار هاي بازي و سرگرمي آموزشي - 2

  :شيوه اجرا 

  اين جشنواره فقط در مرحله استاني برگزار خواهد شد 

  :گروه هاي شركت كننده 

  معلمان وكاركنان شاغل در مدارس و ادارات) : الف :  كليه فرهنگيان رسمي و پيماني استان  

 هنر آموزان رشته كامپيوتر )   ب                                                   

  دانشجو معلمان)   ج                          

  :نحوه شركت 

كليه عالقه مندان داراي شرايط ، مي توانند نامه اداري و شيوه نامه جشنواره را از طريق مدارس دريافت نموده و پس از مطالعه دقيق  - 1
 20/11/93بت نام و تحويل آثار از تاريخ زمان ث. آن ، با تكميل فرم ثبت نام و تحويل دو نسخه از اثر توليدي خود اقدام به ثبت نام نمايند 

.                                                                  الزم به ذكر است مهلت اعالم شده تمديد نخواهد شد. مي باشد  30/11/93لغايت 
. ( محصول به صورت گروهي مي باشد 3هر شركت كننده تنها مجاز به ارسال يك محصول به صورت انفرادي و يا حداكثر :  1تبصره 

  )نفر  3اعضاء گروه حداكثر 



 60چنانچه محصولي در دوره قبلي جشنواره ارائه شده باشد در صورتي پذيرفته خواهد شد كه در نگارش جديد آن بيش از : 2تبصره 
  .درصد تغييرات اعمال شده باشد

پرديس (رس و ادارات آموزش و پرورش استان و دانشگاه فرهنگيان استان  اين جشنواره مختص كليه معلمان و كاركنان شاغل در مدا - 2
مي باشد و اداره كل آموزش و پرورش استان در قبال شركت كنندگان خارج از مجموعه فوق الذكر هيچ ) هاي بحر العلوم و شهيد باهنر

  .گونه تعهدي نخواهد داشت

  :شرايط عمومي محصوالت 

محصول فعاليت فردي يا گروهي همكاران فرهنگي باشد و از خدمات شركت هاي خصوصي در توليد آن درس افزار توليدي بايد ) الف
  .                                                                                      استفاده نشده باشد

  .اعيه برگزار خواهد شد براي محصوالت برتر  قبل از اعالم نتايج در صورت نياز جلسه دف: تبصره 

موضوع ارائه شده در نرم افزار بايد در جهت پياده سازي اهداف رفتاري بيان شده در برنامه درسي  و پوشش دهنده تمام يا بخشي از ) ب
  .                                                                                       كتاب درسي باشد

چنانچه محتواي ارائه شده  به صورت نرم افزار بازي و سرگرمي آموزشي توليد شده باشد بايد ضمن هدف مند بودن باعث  :تبصره  
  .افزايش خالقيت و ابتكار در كاربران گردد

تملك اداره كل امتياز محصول توليدي قبالً به هيچ ارگان دولتي يا خصوصي واگذار نشده باشد و محصول توليدي به لحاظ حقوقي در ) ج
  .آموزش و پرورش استان خواهد بود

نوع نرم افزارتوليدي توسط .... ) بانك اطالعاتي و  ،دايره المعارف  ،درس افزار، بازي و سرگرمي آموزشي ( با توجه به تنوع توليدات ) د
  .توليد كننده تعيين ميگردد 

  :شرايط فني محصوالت توليدي 

بيشترجنبه ارائه مطلب داشته و نرم افزارآموزشي تعاملي محسوب نمي شود لذا از  officeنرم افزاري  با توجه به اينكه خروجي بسته - 1
  .ارسال اين نوع نرم افزارها خوداري نمائيد

امكانات باتوجه به قابليت هاي ممتاز رايانه در به كارگيري امكانات متنوع درتوليد محتواي الكترونيكي ، كليه محصوالت ارسالي بايداز  - 2
  .، فيلم و انيميشن درحدقابل قبولي بهره مند باشد)multi media(چندرسانه اي 

  .درحد قابل قبول استفاده گردد) آموزش دوسويه(در طراحي نرم افزار ارسالي جهت ارائه محتوا بايد از شيوه هاي تعاملي - 3

  .از صوت وگرافيك مناسب با موضوع محتواي توليد شده استفاده گردد - 4

 .براي سرعت بخشيدن به روند ارزيابي ، محصوالت ارسالي نبايد داراي قفل نرم افزاري و ياسخت افزاري يا كلمه عبور باشد - 5

  .حتي االمكان نرم افزارها به صورت خودكار و بدون نياز به نصب برروي سيستم ويا نصب نرم افزار خاصي قابل اجرا باشد - 6

  .قابل اجرا باشد) به لحاظ سخت افزاري(د در رايانه ها ي مدارس نرم افزارها با امكانات موجو - 7

  .مشخصات عمومي نرم افزار اعم از نحوه نصب ، راهنما ، مخاطب و منايع در محصول درج گردد- 8

  .در پايان هر بخش از آموزش ، سيستم ارزشيابي طراحي شده باشد- 9



  .اسب ، شئونات اسالمي رعايت شوددر تهيه فيلم ، كليپ و تصاوير ، عالوه بر كيفيت من- 10

  .در تهيه نرم افزار نوآوري و خالقيت وجود داشته باشد- 11

  .سخت افزار و نرم افزار مورد نياز جهت اجرا مشخص گردد- 12

  اعضاي كميته استاني

  )رئيس كميته(مديركل - 

  )نايب رئيس كميته(معاون پژوهش وبرنامه ريزي ونيروي انساني - 

  طهمعاون آموزش متوس - 

  معاون آموزش ابتدايي  - 

  معاون برنامه ريزي وتوسعه مديريت - 

  معاون پرورشي - 

  )مسئول گروه ارزيابي فني(رئيس اداره فناوري واطالعات وارتباطات - 

  )مسئول گروه ارزيابي محتوا(رئيس گروه بررسي محتواي آموزشي وپرورشي - 

  رئيس اداره تكنولوژي وگروه هاي آموزشي ابتدايي - 

  س اداره تكنولوژي وگروه هاي آموزشي متوسطهرئي - 

  نماينده دانشگاه فرهنگيان -  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  
  تقويم اجرايي اولين جشنواره استاني توليد محتواي الكترونيكي معلمان 

 تاريخ خاتمه تاريخ شروع مسئول پيگيري موضوع رديف
 15/8/93 21/8/93 معاون پژوهش وبرنامه ريزي تشكيل كميته استاني 1
 22/8/93 28/8/93 دبيرخانه استاني تهيه شيوه نامه وارسال به مناطق ونواحي 2
 29/8/93 30/9/93 دبيرخانه و رابطين مناطق ونواحي تبليغات واطالع رساني مناسب در سطح استان 3
تكميل و تحويل فرم ثبت نام و دو نسخه از(ثبت نام  4

 )محصول  به رابطين نواحي و مناطق 
شركت كنندگان و رابطين مناطق 

 ونواحي
20/11/93 30/11/93 

 1/12/93 6/12/93 دبيرخانه استاني دريافت فرم ها ومحصوالت از مناطق  ونواحي 5
 7/12/93 5/2/94 دبيرخانه استاني تشكيل كميته داوران  و ارزيابي آثار 
 10/2/94 15/2/94 دبيرخانه استاني برگزاري مراسم اختتاميه واعالم نتايج 7

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  فرم ثبت نام اولين جشنواره استاني توليد محتواي الكترونيكي استان چهار محال و بختياري

 :        ...............................عنوان محصول توليدي 

  :توليد شده توسط 

o    كار فردي  
o كار گروهي  

 :شركت در گروه 

o    معلمان و شاغلين در ادارات  
o    هنر آموزان رشته كامپيوتر  
o  فقط دانشجويان دانشگاه فرهنگيان استان(دانشجو معلمان  ( 

 : شركت در بخش 

o توليد محتواي الكترونيكي متناسب با موضوعات كتاب هاي درسي  
o توليد نرم افزار هاي بازي و سرگرمي آموزشي  

.................................................................................................................................  

  :مشخصات فردي 

 : .................شماره پرسنلي :  .................                      نام خانوادگي : ........................  نام  

  : ....................دانشگاه فرهنگيان پرديس ............................   :    ....منطقه / ناحيه 

 : ................................تحصيل / آدرس محل كار 

 : ...........................................شماره تلفن همراه : ...................................... شماره تلفن ثابت 

 : ........................نام شعبه : .............................. بانك : ..........................شماره حساب 

 :نام ساير اعضاء گروه 

  : ................شماره پرسنلي : ........................ نام و نام خانوادگي 

  : ................شماره پرسنلي .. : ......................نام و نام خانوادگي 

 : ................شماره پرسنلي : ........................ نام و نام خانوادگي 

  

 


