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پنجمین

مدرسه تابستانی یادگیری الکترونیکی

یادگیری مفهومی همواره تازه ،لذت بخش و پایدار است و برای جویندگان علم ،زمستان و تابستان نمیشناسد! .مدرسه تابستانی شیووه ای
مشارکتی و خودجوش برای تبادل دانش و اطالعات عمومی و تخصصی همراه با تجربه زندگی علمی و کار گروهی دانشجویی است .از آنجا
که دوران رسمی تحصول با محدودیت زمانی ،تکالوف درسی ،و دغدغه آزمون و امتحان ،کمتر زمونه پرداختن به عالئق شخصی دانشجویان
در یک زمونه تخصصی را ایجاد مو کند ،مدرسه های تابستانی در زمان فراغت دانشجویان فرصت خوبی برای پرداختن به موضیوعات جدیید
علمی و کسب مهارت و تجربه در حوطه های تخصصی هستند .توسعه آموزش مجازی و یادگوری الکترونوکی از مقوله هیایی اسیت کیه در
سالهای اخور با گسترش و تاثور گذاری روز افزون بر فرایندهای تدریس و یادگوری مورد توجه قرار گرفته است و پاندمی کوید  19در ابتیدای
سال  2020پدیده ای بود که بر همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی و علمی تحت تاثور گذاشته اسیت و آمیوزش دانشیجویان نویز از ایین
مساله بی تاثور نبوده است .روند تغوورات جهانی در دانشگاهها نشان مودهد بعد از عبور از این بحران نوز یادگوری الکترونوکی دیگر نیه ییک
انتخاب احتمالی بلکه گزینه ای ضروری در توسعه و تکمول آموزش و یادگوری دانشجویان است .از این رو به اشتراک گذاری دانش و تجربه
های موجود در گروه های مختلف علمی از جمله دانشجویان می تواند در مدیریت آموزش میوثر باشید .دانشیکده مجیازی و قطیب علمیی
آموزش الکترونوکی در سال  1396برای اولون بار در کشور اقدام به برگزاری اولون مدرسه تابستانی یادگوری الکترونوکی به شیووه حضیوری
کرد که خوشبختانه با استقبال خوب دانشجویان شرکت کننده مواجیه شید .ایین تجربیه لیذت بخیش میا را بیر آن تیا درکنیار دانشیجویان
دانشگاههای سراسر کشور دومون و سومون مدرسه تابستانی یادگوری الکترونوکی را در سالهای  97و  98به صورت حضیوری برگیزار کنیوم.
در سال  99به سبب شووع پاندمی کرونا اگرچه از دیدار و اجتماع حضوری دانشجویان عزیز بی بهره بودیم امیا از انجیا کیه ییادگوری هرگیز
متوقف نمی شود برآن شدیم تا آموزش را بر بستر های الکترونوکی تجربه کنوم که خوشبختانه با استقبال زیادی مواجه شد و رضایت شرکت
کنندگان حاکی از آن بود که به واقع ماهوت یادگوری زنده و سوال است و محدود به زمیان و مکیان نوسیت .امسیال پنجمیون دوره مدرسیه
تابستانی نوز به شووه مجازی ارائه خواهد شد و امودواریم شرکت کنندگان عزیز ضمن کاربست دانش و مهارت کسب شده  ،تجربیه کسیب
شده را به دانشگاههای خود انتقال دهند.
منتظر حضور ارزشمند و فعال شما دانشجویان در این دوره از پس پنجره های مجازی هستیم
مسئولین مدرسه تابستانی
رئوس دانشگاه علوم پزشکی شوراز ،دکتر مهرداد لطفی ،استاد تمام رشته رادیولوژی
معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شوراز ،دکتر محسن مقدمی ،استاد تمام رشته بوماری های عفونی
رئوس مدرسه تابستانی :دکتر مجودرضا فرخی ،استاد تمام رشته جراحی مغز و اعصاب و رئوس دانشکده مجازی
دبورعلمی و مسئول دوره مدرسه تابستانی :دکتر زهرا کریموان ،مدیر  EDOو معاون توسعه آموزش مجازی دانشکده مجازی
کموته علمی :دکتر مجودرضا فرخی ،دکتر ناهود ظریف صنایعی ،دکتر مانوش مهرابی ،دکتر لولی مصلی نژاد ،دکتر زهرا کریموان.
مدرسون دوره :دکتر ناهود ظریف صنایعی ،دکتر مانوش مهرابی ،دکتر لولی مصلی نژاد ،دکتر زهرا کریموان.
کارشناسان همکار آموزشی :خانم ها مریم فخرزاد ،مریم تراشچون ،زهرا هادیان فرد ،و آقایان عباس رستمی ،محمدجواد زمردیان.
کموته اجرایی :خانم ها دکتر زهرا کریموان ،نوره بمانی حقوقی ،لوال جعفری ،مرجان طلوع ،زهیرا هادییان فیرد ،میریم فخیرزاد ،میریم
معلمی ،مریم تراشچون و آقایان مهندس حجت نقاش ،مهندس عباس رستمی ،مهندس فرید مرادی.
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هدف کلی
آموزش و توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمونه آموزش های مجازی و یادگوری الکترونوکی
شناسایی استعدادهای برتر دانشجویان در حوطه آموزش های مجازی و یادگوری الکترونوکی
تبادل تجربوات یاددهی یادگوری در زمونه آموزش مجازی با رویکرد بون رشته ای و بون دانشگاهی
اهداف اختصاصی
افزایش دانش دانشجویان در مفاهوم و مبانی نظری یادگوری الکترونوکی
افزایش دانش دانشجویان در کاربرد مدل های یادگوری ترکوبی
افزایش مهارت دانشجویان در کار با نرم افزار های یادگوری الکترونوکی
افزایش دانش دانشجویان در زمونه روندها و فناوری های نوین آموزش مجازی
بهبود و تقویت نگرش دانشجویان درزمونه استفاده مفود و موثر از آموزش مجازی
هدف کاربردی
افزایش کاربست فناوری های نوین در فرایندهای یاددهی یادگوری و ارتقای کوفوت آموزش
محورهای دوره
بخش نظری
مقدمات و مبانی یادگوری الکترونوکی
ابزارهای تعاملی مبتنی بر وب
اصول و مدل های یادگوری ترکوبی
اصول طراحی و ساخت چند رسانه ای
اصول برگزاری وبونار و کالس مجازی
اخالق حرفه ای در محوط های مجازی
آموزش مبتنی بر موبایل Mobile Learning
اصول بازی سازی آموزشی Gamification
یادگوری خُرد Micro Learning
کاربرد  MOOCsدر یادگوری الکترونوکی
بخش عملی
آموزش همزمان کار با سوستم مدیریت یادگوری  LMSو کالس مجازی
آموزش همزمان تولود محتوای الکترونوکی با استفاده از نرم افزار Camtasia
آموزش همزمان تولود محتوای الکترونوکی با استفاده از نرم افزار Ispring
آموزش همزمان تولود محتوای الکترونوکی با استفاده از نرم افزار Storyline
آموزش همزمان تولود محتوای الکترونوکی با استفاده از نرم افزار SPARKOL
آموزش همزمان تولود محتوای الکترونوکی با استفاده از نرم افزار های اپلوکوشن ساز
آموزش همزمان ضبط و ویرایش صدا با استفاده از نرم افزار Adobe Audition

آموزش غور همزمان ویرایش ویدئو های آموزشی با استفاده از نرم افزار Kapwing
آموزش غور همزمان نحوه ایجاد  QR codeدر محتواهای الکترونوکی
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شیوه ارائه دوره

پنجمون مدرسه تابستانی یادگوری الکترونوکی در سال  1400به شووه ترکوبی به
مدت یک ماه و نوم از  16مرداد ماه تا  31شهریور ماه  1400به صورت همزمان
و غور همزمان برگزار خواهد شد .بخش همزمان دوره به صورت هفت روز پواپی
از ساعت  8تا  12:30دقوقه برگزار می شود و بخشی از آموزش ها به صورت غور
بر خط بر روی سامانه نوید تا پایان شهریور ماه در دسترس است.
پلفورم برگزاری دوره سامانه نوید با آدرس ذیل استSumsnavid.vums.ac.ir :
آدرس کالسهای مجازی متعاقبا اعالم خواهد شد.
هزینه ثبت نام

هزینه ثبت نام کل دوره  200هزار تومان
شماره حساب بانک ملت به نام قطب الکترونوکی و آموزش مجازی پزشکی ()3197633806
شماره شبا به نام قطب الکترونوکی و آموزش مجازی پزشکی ()IR540120000000003197633806
کد شناسه ()242028013161
حتما هر فرد با نام خود ثبت نام کند و یا اگر دانشگاه ها هزینه جمعی دانشجویان را می پردازند شماره فیوش و لوسیت را اعیالم
فرمایند .شماره تماس برای امور پرداخت هزینه 32300037 :داخلی  2028خانم حقوقی

برای کسب اطالعات بوشتر لطفا به سایت دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شوراز مراجعه فرمایود

Vu.sums.ac.ir

در پایان دوره گواهی معادل  50ساعت آموزشی ارائه خواهد شد
قبل از شروع دوره یک فایل پاورپوینت مناسب با حداقل  20اسالید در یک موضوع جالب تهوه نمایود
فرمت توخالی قالب پیشنهادی محتواهای الکترونیکی


فرمت پاورپوینت فارسی



فرمت پاورپوینت انگلیسی
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دو روز پیش از شروع مدرسه :تنظیمات کامپیوترها و نصب نرم افزارها و تست صدا و تصویر

در سایت سوستم مدیریت یادگوری الکترونوکی دانشگاه علوم پزشکی شوراز وارد شوید
و از بخش نرم افزارها ،طبق راهنماها عمل نمایود

قبل از شروع دوره حتما تنظومات کامپووتر را انجام دهود
کارشناس هماهنگی تنظومات فناوری و رفع اشکال :خانم زهرا هادیان ،خانم مریم فخرزاد
شماره تماس پس از اتمام ثبت نام 32300037 :داخلی  2019و 2018
الزامات تجهیزاتی دوره:




داشتن لپ تاپ یا کامپووتر با تنظومات صحوح اولوه (مطابق با راهنماهای اعالم شده)
نصب نرم افزار  Adobe Connectو AnyDesk
هدفون و موکروفون
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برنامه زمان بندی دوره
روز اول :شنبه  1400-5-16مفاهیم و مقدمات آموزش مجازی و یادگیری الکترونیکی
شنبه

کد

مدرس

عنوان جلسات آنالین همزمان

شیوه ارائه

E
8:00 – 8:15

*

تالوت آیاتی از قرآن مجود  +پخش سرود ملی

-

-

8:15 – 8:45

*

معارفه و افتتاحوه

دکتر مجودرضا فرخی

سخنرانی کوتاه آنالین

8:45 – 9:15

*

معرفی دوره و مسور یادگوری

دکتر زهرا کریموان

نمایش عملی آنالین

9:15 – 10:30

*

ابزارهای تعاملی مبتنی بر وب در  LMSنوید

10:30 – 10:45

استراحت

10:45 – 11:30

*

مبانی نظری یادگوری الکترونوکی

دکتر ناهود ظریف صنایعی

سخنرانی تعاملی آنالین

11:30 – 12:30

*

یادگوری ترکوبی چوست؟

دکتر مانوش مهرابی

سخنرانی تعاملی آنالین

در گروه واتزاپ اعالم خواهد شد

لونک ورود به کالس مجازی

زمان

کد

فایل های مرتبط با روز اول جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

مدرس

شیوه ارائه

قبل از کالس مطالعه کنود

*

راهنمای تنظومات کامپووتر و نصب Adobe Connect

-

فایل پی دی اف

قبل از کالس مطالعه نمایود

*

اصول برگزاری یک جلسه مجازی یا وبونار آنالین

دکتر زهرا کریموان

فایل پی دی اف

مطالعه در وقت آزاد

*

ایجاد کالس مجازی با استفاده از نرم افزار BigBlueButton

دکتر مانوش مهرابی

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

*

مبانی نظری یادگوری الکترونوکی

دکتر ناهود ظریف صنایعی

فایل چندرسانه ای

مطالعه در وقت آزاد

*

یادگوری ترکوبی چوست؟

دکتر مانوش مهرابی

فایل چندرسانه ای

مطالعه در وقت آزاد

*

مدل های یادگوری ترکوبی

دکتر زهرا کریموان

فایل چندرسانه ای

مطالعه در وقت آزاد

*

ابزارهای تعاملی مبتنی بر وب در یادگوری الکترونوکی

دکتر زهرا کریموان

فایل چندرسانه ای

مطالعه در وقت آزاد

*

آشنایی با روش های ارزشوابی در محوط های الکترونوکی

دکتر زهرا کریموان

فایل پی دی اف

 فعالیت های یادگیری روز اول :مشارکت در بحث و تعامالت جلسات آنالین همزمان
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روز دوم :یکشنبه  1400-5-17تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرم افزار Camtasia
یک شنبه

عنوان جلسه

مدرس

شیوه ارائه

8:00 – 8:15

تالوت آیاتی از قرآن مجود

-

-

8:15 – 9:45

نکاتی در انتخاب نرم افزارهای آموزشی

دکتر زهرا کریموان

سخنرانی تعاملی آنالین

9:45 – 10:30

 15اصل چند رسانه ای در تولود محتوای الکترونوکی

10:30 – 10:45

استراحت

10:45 – 12:00

ضبط صدا و تصویر صفحه با استفاده از نرم افزار Camtasia

نمایش عملی آنالین

مهندس عباس رستمی

ویرایش فایل ضبط شده (افزودن افکت ،نوشته و عالئم به ویدئو و )...

انواع شووه های افزودن تصویر و ویدئوی استاد به صفحه
نحوه گرفتن انواع خروجی ها با حجم های مختلف
12:00 – 12:30

آموزش نرم افزار Adobe Audition

نمایش عملی آنالین

مهندس محمدجواد زمردیان

فعالیت یادگیری:

 ضبط و ویرایش یک موضوع آموزشی  5دقوقه ای با استفاده از نرم افزار  Camtasiaو ارسال از طریق بخش پوام سامانه نوید
 اختواری :تمرین ضبط و ویرایش یک فایل صوتی با نرم افزار Adobe Audition
 آخرین مهلت ارسال محتوا 15 :شهریور ماه

زمان

فایل های مرتبط با روز دوم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

مدرس

شیوه ارائه

حتما قبل از کالس مطالعه و نصب نمایود

فایل آموزش نصب نرم افزار Camtasia

مهندس عباس رستمی

ویدئوی نمایش عملی

مطالعه در وقت آزاد

فایل آموزش نرم افزار Adobe Audition

مهندس محمدجواد زمردیان

ویدئوی نمایش عملی
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روز سوم :دوشنبه  1400-5-18تولید محتوای الکترونیکی – آموزش نرم افزار Ispring
دو شنبه

عنوان جلسه

مدرس

شیوه ارائه

8:00 – 8:15

تالوت کالمی از قرآن مجود  +پخش سرود ملی

-

-

8:15 –10:30

معرفی نرم افزار تولود محتوای الکترونوکی Ispring

دکتر ناهود ظریف صنایعی

نمایش عملی آنالین

تنظومات  Presenterو شاخه بندی صفحات
صداگذاری و ویرایش صدا
افزودن فایلهای الحاقی
10:30 – 10:45
10:45 – 12:30

استراحت
افزودن شخصوت های ارائه دهنده ،چودمان ،رنگ ،قالب بندی

دکتر زهرا کریموان

نمایش عملی آنالین

افزودن آزمون های الکترونوکی در نرم افزار
گرفتن انواع خروجی ،کاهش حجم خروجی ها و نکته های Ispring

زمان

فایل های مرتبط با روز سوم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

مدرس

شیوه ارائه

حتما قبل از کالس مطالعه و نصب نمایود

فایل آموزش نصب نرم افزار ispring

-

ویدئوی نمایش عملی

فعالیت یادگیری

 تهوه یک محتوای الکترونوکی تعاملی با حداقل  20اسالید با نرم افزار  Ispringبا فرمت اسکورم  1.2و ارسال از طریق بخش پوام سامانه نوید
 آخرین مهلت ارسال محتوا 15 :شهریور ماه
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پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 16 ،مرداد تا  31شهریور ماه  ، 1400دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

روز چهارم :سه شنبه  1400-5-19استفاده از ابزارهای آزاد در آموزش مجازی
دو شنبه
8:00 –8:15
8:15 –10:30

عنوان جلسه
تالوت کالمی از قرآن مجود  +پخش سرود ملی
ابزارهای تعاملی آزاد در مدیریت دوره های الکترونوکی (Survey ،Jing
 ،Kahoot ،Edmodo ،1001 TVs ،Monkyقرار ،ادیت عکس و صدا و ...

10:30 – 10:45

مدرس

شیوه ارائه

-

-

دکتر مانوش مهرابی

نمایش عملی آنالین

استراحت

10:45 –12

ساخت انواع پرسشنامه و نظرسنجی در محوط های الکترونوکی

دکتر زهرا کریموان

نمایش عملی آنالین

12:00 –12:30

 MOOCsو کاربرد آن در آموزش

دکتر مانوش مهرابی

سخنرانی تعاملی آنالین

زمان

فایل های مرتبط با روز چهارم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

مدرس

شیوه ارائه

-

-

-

-

فعالیت یادگیری

 تکلوف درسی ارائه شده توسط مدرس در زمان آموزش
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پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 16 ،مرداد تا  31شهریور ماه  ، 1400دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

روز پنجم :چهارشنبه  1400-5-20تولید محتوای الکترونیکی – نرم افزار  StoryLineو معرفی یک نرم افزار
سه شنبه

عنوان جلسه

مدرس

شیوه ارائه

8:00 – 8:15

تالوت کالمی از قرآن مجود  +پخش سرود ملی

-

-

8:15 – 8:45

آشنایی با محوط نرم افزار و ضبط و ویرایش صدا

خانم مریم فخرزاد

نمایش عملی آنالین

8:45 – 9:30

ایجاد انواع آزمونهای تعاملی استاندارد

9:30 – 10:00

همزمان کردن ( )Syncعناصر دیداری و شنوداری با اشواء یادگوری

10:00 – 10:30

چودمان ،قالب بندی و گرفتن انواع خروجی از نرم افزار

10:30 – 10:45

خانم مریم تراشچون

نمایش عملی آنالین
نمایش عملی آنالین

استراحت

10:45 – 11:30

پرسش و پاسخ و رفع اشکال

مدرسون و شرکت کنندگان

مشارکت دانشجویان

11:30 – 12:30

معرفی نرم افزار ساخت اپلوکوشن آموزشی

مهندس زهرا هادیان فرد

نمایش عملی آنالین

تکالیف:
تهوه یک محتوای الکترونوکی با حداقل  10اسالید با استفاده از نرم افزار  StoryLineبا نسخه اسکورم  1.2و ارسال از طریق بخش پوام سامانه نوید

فایل های آفالین مرتبط
زمان

فایل های مرتبط با روز پنجم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

مدرس

شیوه ارائه

حتما قبل از کالس مطالعه و نصب نمایود

فایل آموزش نصب نرم افزار StoryLine

خانم مریم تراشچون

نمایش عملی آفالین

مطالعه در وقت آزاد

شاخص های کوفی تولود اپلوکوشن

دکتر زهرا کریموان

جزوه پی دی اف
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پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 16 ،مرداد تا  31شهریور ماه  ، 1400دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

روز ششم :شنبه  1400-5-23ساخت و ویرایش ویدئوهای آموزشی
چهار شنبه

عنوان جلسه

مدرس

شیوه ارائه

8:00 – 8:15

تالوت کالمی از قرآن مجود

-

-

8:15 – 9:15

نکاتی در ساخت ویدئو های آموزشی

دکتر زهرا کریموان

سخنرانی تعاملی آنالین

9:15 – 10:00

معرفی نرم افزارهای ساخت کلوپ های ویدئویی

دکتر لولی مصلی نژاد

نمایش عملی آنالین

10:00 – 10:30

چگونه برای محتواهای الکترونوکی خود  QR Codeبسازیم

10:30 – 10:45
10:45 – 12:30

استراحت
آموزش نرم افزار  SPARKOLبرای ساخت محتواهای خُرد

دکتر لولی مصلی نژاد

نمایش عملی آنالین

فعالیت یادگیری:

 اختواری :از یک فعالوت عملی یک ویدئوی  10دقوقه ای تهوه و پس از ویرایش از طریق بخش پوام سامانه نوید ارسال نمایود
 ساخت یک محتوای الکترونوکی با استفاده از نرم افزار SPARKOL
فایل های آفالین مرتبط
زمان

فایل های مرتبط با روز ششم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

مدرس

شیوه ارائه

مطالعه قبل از حضور در جلسه

 Micro Learningچوست؟

دکتر زهرا کریموان

جزوه پی دی اف

مطالعه در وقت آزاد

نحوه کم کردن حجم فایل های ویدئویی با استفاده از HandBrake

دکتر زهرا کریموان

جزوه پی دی اف

مطالعه در وقت آزاد

نحوه ویرایش و زیرنویس کردن فایل های ویدئویی

دکتر لولی مصلی نژاد

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

نحوه ویرایش و زیرنویس کردن فایل های ویدئویی با Kapwing

دکتر محمد مومنی

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

معرفی انواع ویدئو کلوپ های آموزشی

دکتر لولی مصلی نژاد

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

معرفی نرم افزارهای ساخت کلوپ های ویدئویی

دکتر لولی مصلی نژاد

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

چگونه برای محتواهای الکترونوکی خود  QR Codeبسازیم

دکتر لولی مصلی نژاد

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

آموزش نرم افزار  SPARKOLبرای ساخت محتواهای خُرد

دکتر لولی مصلی نژاد

فایل ویدئویی
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پنجمین مدرسه تابستانی کشوری یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی 16 ،مرداد تا  31شهریور ماه  ، 1400دانشکده مجازی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

روز هفتم :یک شنبه  1400-5-24روندها و چالش های نوین در آموزش مجازی
چهار شنبه

عنوان جلسه

مدرس

شیوه ارائه

8:00 – 8:15

تالوت کالمی از قرآن مجود  +پخش سرود ملی

-

-

8:15 – 8:45

یادگوری مبتنی بر موبایل Mobile Learning

دکتر ناهود ظریف صنایعی

سخنرانی تعاملی آنالین

8:45 – 10:00

اصول بازی گونه سازی  Gamificationدر آموزش

دکتر مانوش مهرابی

سخنرانی تعاملی آنالین

10:00 – 10:30

اخالق حرفه ای در محوط های مجازی

دکتر ناهود ظریف صنایعی

سخنرانی تعاملی آنالین

10:30 – 10:45

استراحت

10:45 – 11:45

شبوه سازی ،واقعوت مجازی و واقعوت افزوده

دکتر لولی مصلی نژاد

سخنرانی تعاملی آنالین

11:45 – 12:45

خالقوت و نوآوری با بهره گوری از آموزش مجازی (رویکرد )TRIZ

دکتر زهرا کریموان

سخنرانی تعاملی آنالین

12:45 – 13:00

اختتاموه

همه شرکت کنندگان و اساتود

زمان

فایل های مرتبط با روز هفتم جهت مطالعه
بارگداری بر روی سامانه نوید

مدرس

شیوه ارائه

مطالعه در وقت آزاد

یادگوری مبتنی بر موبایل Mobile Learning

دکتر ناهود ظریف صنایعی

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

اصول بازی سازی آموزشی Gamification

دکتر مانوش مهرابی

فایل ویدئویی

مطالعه در وقت آزاد

مروری بر مفاهوم بازی ،بازی گونه سازی ،بازی های جدی ،و شبوه سازی

دکتر زهرا کریموان

چندرسانه ای

هرگونه تغوور احتمالی در برنامه در روزهای مدرسه تابستانی به اطالع شما خواهد رسود
منتظر حضور گرم شما هستوم
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