محتوای متنی

متنیکهبهاینشیوهتهیهمیشودبهعنوانیکمنبعجهتآموزشبهدانشجویانمورداستفادهقرارمیگیرد.
برایداشتنیکمتنمناسبویژگیهاییدرزیرپیشنهادمیشود :



نوع  Fontمورد استفاده در دروس  Tahoma ، B nazanin، B Mitraاست با اندازه 12



عنوان هر قطعه بایستی کامل باشد ،این عنوان بایستی با  heading1در نرمافزار  wordتنظیم شود.



هر قطعه از هدف های یادگیری از  2تا  9پاراگراف و  2تا  9آزمون تشکیل شده است.

هدف های یادگیری هدف های آن قطعه هستند که با در کنار هم قرار گرفتن آن ها از همه قطعات ،به هدف های کلی درس می رسیم .و در نوشتن آن ها
بایستی از افعالی استفاده شود که قابل اندازه گیری باشند .پاراگراف ها نیز بر اساس همین اهداف تنظیم می شوند و عناوین پاراگراف ها بایستی با
 heading 2تنظیم شوند .پس از آن آزمون های آن قطعه آورده می شود که رعایت نکات مربوط به تنظیم یک آزمون استاندارد بایستی در آن رعایت شود.
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در هر قطعه می توان برای ایجاد یادگیری عمیق تر از تصاویر ،جداول ،الگوریتم ها و نمودارها ،فیلم و  ...استفاده نمود الزم به ذکر است که منبع کلیه
موارد ذکر شده بایستی در زیر آن نوشته شود و از شماره برای ارجاع استفاده شود الزم است از عناصر دیداری ذکر شده برای تاکید بیشتر متن استفاده
شود و حتما در متن به آن ارجاع داده شود .در غیر این صورت ویژگی اطالع رسانی و ایجاد یادگیری نخواهد داشت.



در پایان پاراگراف های یک قطعه می توان فهرستی از منابع تکمیلی برای ارجاع خواننده به منابعی برای یادگیری بیشتر ارائه نمود .این منابع می توانند
اینترنتی یا چاپی باشند.



در پایان کلیه قطعات الزم است خالصه ای از کل درس ارائه شود و بیشتر سعی شود خالصه با استفاده از واژگانی که در متن استفاده نشده و با عبارت
های دیگری نوشته شود ،حجم آن تقریبا یک پنجم کل درس بوده و عنوان آن نیز با  1headingتنظیم شود ولی به دلیل ذکر شده در باال عدد آن از
جلوی عنوان حذف شود .بهتر است خالصه بیشتر با استفاده از عناصر دیداری تنظیم شود.

تهیه شده در مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



پس از ارائه خالصه یک آزمون کلی ارائه می شود که بسته به تعداد قطعات و پاراگراف ها متغیر است ولی بایستی این آزمون کلیه سوال های ممکن را
در بر بگیرد تا یادگیرنده از این طریق به تسلط برسد .الزم به ذکر است که آزمون کلی فقط در سناریو آورده می شود و در فایل  pdfحذف می شود.



ارائه منابع مورد استفاده برای تهیه متن با رعایت ارجاع دهی مناسب در پایان فایل الزامی است.



در قسمت  headerسمت راست عنوان قطعه و سمت چپ عنوان پاراگراف نوشته می شود در قسمت  footerسمت راست نام سازمان و سمت
چپ شماره صفحه نوشته می شود.



قبل از تبدیل فایل به  Pdfبا نرم افزارهای مربوطه بایستی از صحت ویراستاری ادبی و نقطه گذاری متن مطمئن بود و جهت حفظ حقوق معنوی
محتوای خود حتما نام و نام خانوادگی خود را  watermarkکنید.



اگر در تهیه فایل  pdfاز نرم افزار  abbyاستفاده شود و دکمه  bookmarksانتخاب شود نمودار درختی فایل تهیه شده بر مبنای
headingهای متن را ،در سمت چپ نشان می دهد این نمودار با انتخاب منوی  fileو سپس  propertiesو انتخاب initial view ،tab

و انتخاب  bookmark panel and pageدر هر بار باز کردن فایل  pdfقابل مشاهده است.
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باتشکرازهمراهیشما
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