
 

 بسمه تعالی

  با رویکرد الگوی برتر تدریسجشنواره تولید محتوای الکترونیکی شیوه نامه برگزاری 

 رشته ماشین ابزار/ ساخت و تولید هنرآموزان ویژه

 1399-1400سال تحصیلی 

 :مقدمه
رشد و توسعه تولید  به توانمندی ها، ست تا هنرآموزانايجاد کرده ارويكرد جديد  در خصوص روش های آموزش مجازی شرايطی را 

 وشود موثر واقع  در امر آموزش به عنوان يک آموزش مكمل جهت کیفیت بخشی که بتوان به گونه ایدست يابند محتوای الكترونیكی 

 .را در بستر مجازی محقق نمايند شرايط عینی آموزشی

حرفه ای و کاردانش در ش الگويی از بهترين محتوای تهیه شده انتخاب نمود، دفتر آموزش های فنی، برای آنكه برای اين نوع از آموز

ابزار  ی با همكاری دبیرخانه رشته ماشینبستری را در قالب جشنواره الگوی روش تهیه محتوای الكترونیك ،جهت تقويت اين رويكرد

 .جهت تهیه و تدوين محتواهای آموزشی قرار داد ءهیه اين محتوا را مبنانگی تپیش بینی کرده است تا بتوان الگويی بهتر جهت چگو

 
 

 :اهداف

 .یادگیرییاددهی و در فرآیندهای  فناوری برمبنای بکارگیری ازوای الکترونیکی فرهنگ تولید محتایجاد  –۱

 .های یادگیری الکترونیکیدر تولید مواد و رسانه هنرآموزان /های معلمانوانمندیشناسایی و پرورش ت -۲

 .ایجاد بستری مناسب به عنوان آموزش مکمل با رویکرد افزایش کیفیت آموزش -3

 دهنده.ادگیرنده و یادی نیاز با متناسب ای رسانه چند  تولید محتوای الکترونیکی -4

 طراحی الگو جهت چگونگی تهیه و تدوین محتوای الکترونیکی. -5

 

 

 



 

 گان و نحوه ارسال آثار:کنندشرکتشرایط 

-1400هنرآموزان مرتبط با رشته ماشین ابزار/ساخت و تولید که در هنرستانهای فنی، حرفه ای و کاردانش در سال تحصیلی -1

 در حین تدریس می باشند.  1399

 .اطالع رسانی به هنرآموزان مرتبط با رشته در استانها-۲

 شده توسط سرگروه استان. جمع اوری محتواهای تهیه -3

 .ای تهیه شده به دبیرخانه رشته ماشین ابزارارسال محتواه -4

 .توسط دبیرخانه ای ارائه شده مطابق با دستورالعملیفیت محتواهنظارت و داوری بر ک -5

 انتخاب محتواهای برتر و تقدیر از منتخبین. -6

 

 :شیوه اجراء

 .و مطابق با دستورالعمل مشخصهر شرکت کننده حداقل سه فیلم با زمان -1

 از یک پودمان و یا مباحث مختلف یک کتاب تهیه شوند. فیلمهای ارسالی -۲

 . مربوطه تهیه شود هنرآموز و توسط بوده در رابطه با تدریس یکی از دروس تخصصی رشته ماشین ابزارآثار تولیدی  -3

 باشد.(   Mp4 فرمت داشته باشد)ترجیحا بااری در محیط وب را بارگذ با فرمتی تهیه شود که قابلیت رسالیاثار ا -4

 مگابایت باشد. 100 حداکثر حجم هرفایل  -5

 دقیقه باشد. 30تا  ۲0محتواهای آموزشی تولید شده فاقد هرگونه آرم تبلیغی و زمانی بین -6

 فیلم های آموزشی تولیدی از کیفیت مطلوب تصویر، صدا، نور برخوردار باشد. -7

 محتواهای تولیدی مربوط به دروس کارگاهی  حتی االمکان در فضای کارگاه تهیه شود.  -8

 موارد انگیزشی:

 .برای آثارمنتخب کشوری وزارتخانه صدور تقدیرنامه کتبی-1

 .های اول تا سوم( در مراسم اختتامیهاز صاحبان آثار برتر )رتبه شایسته تقدیر-۲

 



 زمان بندی اجرای جشنواره: جدول 

 

 زمان اجراء برنامه ردیف

   ۲5/3/1400 مهلت ارسال آثار به دبیرخانه کشوری ماشین ابزار/ساخت و تولید 1

 1400ماه تیر  15الی  10 داوری آثار  ۲

 1400ماه نیمه اول مرداد  اعالم نتایج و اختتامیه 3

 

 تهیه محتوا مطابق با الگوی استاندارد:

ی که پوشش دهنده نفر از هنرآموزان منتخب که تمایل به تهیه محتواء بر مبنای الگوی استاندارد 10پس از برگزاری اختتامیه جشنواره، 

و متناسب با برآورد هزینه ها، جهت تهیه فیلم منطبق با الگوی  ت تهیه محتوای الکترونیکی است را انتخاب کردهمشخص جهروشی 

 نمایند. ستاندارد با موضوع مشخص اقدام ا


