
 هب انم خدا 
 

 معاونت آموزشی  و تحصیالت تکمیلی 

 شناسی و علوم رتبیتیدادکشنه روان

   کد فرم:

 

 روش  ها و برنامه های آموزشی و درسی گروه آموزشی:

       تربیتیعلوم   تحصیلی: رشته کارشناسی تحصیلی: مقطع                                          رادیو و تلویزیون آموزشیعنوان درس:  

 مدرس: دکتر محمدحسنی های آموزشی تولید فیلم -عکاسی یش نیاز:پ      1عملی:       1نظری:              2:       تعداد واحد

 آشنایی با تولید برنامه های رادیویی و تلویزیونی به مثابه رسانه ی آموزشی هدف کلی درس:

 

 دوره قادر خواهد بود:دانشجو در پایان  :درس اهداف ویژه) رفتاری(
 یک فیلم آموزشی را ویرایش و تولید کند با نرم افزار های ویرایش صدا کار کند 

 یک نماضبط تهیه کند. با نرم افزار های ویرایش فیلم کار کند

  یک پادکست آموزشی تولید کند

 مطالب بندی ارائهجدول زمان
شماره 

 جلسات

 تدریس  شیوه رئوس مطالب موضوع درس

 1جلسه 
 مقدمه ای بر موضوع درس

 ارایه اهداف درس
 بررسی نمونه کار

 نمایش علمی

 2جلسه 
 پادکست

تمرین بیان و خوانش  -مراحل ساخت -انواع –تعریف 
 برای ضبط

 نمایش علمی

کار با نرم افزار تهیه و تدوین فایل های  3جلسه 
 صوتی

 ضبط صدا-معرفی بخش های نرم افزا
 

 تهیه یک پادکست( -)تمرین کالسی

  4جلسه 
" 

 نمایش علمی گرفتن خروجی –ویرایش صدا 

 power)کار با نرم افزار تدوین فیلم 5جلسه 

Director ) 
 افزار نرممعرفی منوهای 

 ویرایش فیلم
 تهیه ویوئو کلیپ( -) کار کالسی

  6جلسه 
" 

 آموزش مراحل و  تکنیک های تولید یک نما ضبط
 نمایش علمی

 تهیه نما ضبط ( -کالسی) کار 

  7جلسه 
" 

 "   تهیه تیتراژ –ویرایش متن  -افکت های تصویری

 " (action camera centerویرایش فیلم) ماسک کردن،  " 8جلسه 
 9جلسه 

 فیلم و گرفتن خروجی ویرایش 
action camera center-  نحوه ی تولید  –فرمت ها

 خروجی
" 

 10جلسه 
  Camtasiaنرم افزار 

 معرفی منوهای نرم افزار
 

" 

 " کار با عناصر بصری  " 11جلسه 
 12جلسه 

 ادامه کار با عناصر بصری "
 نمایش علمی

اضافه کردن عناصر بصری به نما  -) کار کالسی
 ضبط (

 13جلسه 
 کار باافکت ها   "

 نمایش علمی
 

 " ساخت فهرست  –اضافه کردن مارکر ها  " 14جلسه 
 " گرفتن خروجی  " 15جلسه 
 - - رفع اشکال  16جلسه 

 آزمون پایان ترم 17جلسه 

 ارایه پروژه  –عملی  نوع ارزشیابی:

 فهرست منابع:
 . تهران: سمتصول طراحی و تولید فیلم های آموزشی(. ا1387رضوی، عباس)  -
 . تهران: الیاس.مرجع کامل کمتاسیا"برای یادگیری الکترونیکی ولید فیلم آموزشی تعاملی: (. ت1396لطیفی، سعید؛ هاشمی، محمد؛ بابامرادی، افشین.)  -

 

 فرم طرح درس


