
 بسمه تعالی

 و دانشجو معلمان ، کارکناندانشگاه فرهنگیان ویژه اساتید هوشمند سازی مسابقه دستور العمل اجرایی

و نرم افزارها و سخت افزار های آموزشی  های یادگیریبا رویکرد حل مسأله در تولید مواد و رسانه فناوری اطالعات های نوین گیری از فناوریبهره

ینه سازی زم مناسب وو داشتن پورتال و ایجاد سامانه های آموزشی مشارکت اساتید و دانشجو معلمان در تولید محتوای الکترونیکی توسعه  محاسباتی و

نها را در آ می توان هستند که ییهاسیاست استفاده هر چه بیشتر از فناوری در مدارس با تربیت معلمان آشنا با تکنولوژی روز در دانشگاه فرهنگیان از

منابع فناوری اطالعات و یادگیری برداری از استای توانمندسازی مدرسه برای ایفای نقش اصلی و محوری در حرکت به سوی وضع مطلوب و بهرهر

 ، مورد توجه قرار داد.الکترونیکی

ش آموزخت افزار و نرم افزار و گسترش استفاده از فناوری روز دنیا در جهت ایجاد سامانه ،سمرکز هوشمند سازی دانشگاه فرهنگیان در راستای توسعه 

مفاد سند تحول بنیادین ، سند برنامه درسی ملی و سند توسعه فناوری اطالعات و  های الکترونیکی و تولید محتوای آموزشی مورد نیاز و با توجه به

لمان اساتید و دانشجو مع ویژهتوسعه فناوری اطالعات و ارتباطات  ات : تولید محتوای الکترونیکی و با موضوع مسابقاتیارتباطات آموزشی در نظر دارد 

 با اهداف ذیل برگزار نماید: و  آموزشتوسعه فناوری و با رویکرد های جدید  دانشگاه فرهنگیان

 مسابقهاهداف برگزاری 

 فرآیند یادگیریاستفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در  تعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی و توسعه و .1

 اتولید محتو آثار نرم افزاری و سخت افزاری وهای دانشجو معلمان و مدرسان در تولید یجاد زمینه مناسب برای شناسایی و پرورش توانمندیا .2

 و سامانه های آموزشی و تکمیلی

 ها در فرآیند تدریسو استفاده از آنو دانشجو معلمان  اساتید های یادگیری متناسب با نیازتولید مواد و رسانه .3

 ها در فرآیند تدریسو استفاده از آنو دانشجو معلمان  اساتید متناسب با نیازتولید نرم افزارهایی که  .4

 ، آثارنرم افزاری و سخت منابع متنوع یادگیری ،سازی مواددر تولید، تکمیل و غنی اساتید و دانشجو معلمانسازی برای مشارکت فعال زمینه .5

 در هر دو حوزه شناسایی ظرفیت های موجودافزاری و 

و جمع آوری اطالعات و تهیه  در فرآیند یاددهی مبتنی برفناوری و سامانه های آموزشی های آموزشیایجاد زمینه استفاده از مواد و رسانه .6

 گزارش و محاسبه و منطق

بهترین طراحی ساختار در پورتال های موجود از نظر دسترسی و استفاده از کلیه امکانات پورتال دانشگاه فرهنگیان و درعین حال داشتن  .7

 زیبایی طراحی و دسته بندی

 نحوه شرکت

 مطالعه راهنما .1

 cfu.ac.ir/ict  ارتباطات و اطالعات فناوری مدیریت صفحه در مسابقه در شرکت الکترونیکی فرم تکمیل .2

ه درس دبیرخانآبه  شده محصول تولید ارسالبارگزاری اثر تولید شده در فرم شرکت در مسابقه و یا در صورت عدم امکان بارگزاری محصول،  .3

دبیرخانه -1434614464کد پستی -سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان -خیابان تربیت معلم-بلوار فرحزادی-شهرک قدس-)تهران مسابقه

 مسابقه تولید محتوای الکترونیکی(

 به آدرس دبیرخانه مسابقه ارسال گردد.ارائه اثر آثار تولیدی سخت افزاری نیز می بایست به همراه تمامی مستندات   .4
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 مسابقهبرگزاری  برنامه زمانبندی 

فیرد  تاریخ موضوع 

شده دیتول یمهلت ارسال آثار و محتواها 1 45تا پایان اسفند    

46هفته چهارم فروردین   آثار یداور 2  

و اعطای جوایز جیاعالم نتا 3  نیمه اول اردیبهشت 

 کنندههای شرکتگروه

  دانشجو معلمان 

 پردیس ها و مراکز  کلیه کارکنان 

 دانشگاه و مدرسان اساتید 

 

 مسابقهمحورهای برگزاری 

 حوزه فناوری اطالعات 

 تولید نرم افزار -1

  نرم افزار های کاربردی 

  ایجاد سامانه 

  ایجاد انواع نرم افزار های هوشمند اداری 

 ساخت ربات-2

  یاب،ربات امدادگرانواع ربات ها ربات مین یاب، ربات مانع یاب، ربات چاله 

 جهت جابه جایی ،جاسازی( انواع بازوها( 

 ، کنترلر موتور( انواع کنترلر ها )کنترلر برق 

 پورتال ساختارطراحی -3

 تم پورتال بهترین اجرای 

  استفاده ازکلیه امکانات پورتال 

  سهولت دراستفاده برای کاربران پورتال 

 شرایط آثار ارسالی

 یهاشرکت داتیمدرسان، دانشجو معلمان و کارکنان باشد و ازتول د،یاسات یگروه ایو  یخالقانه فرد تیمحصول فعال دیبا یدیآثار تول .1

 آن استفاده نشده باشد. دیدر تول یخصوص

 تیالقخ شیمند بودن باعث افزاشده باشد ، بهتر است ضمن هدف دیتول یو سرگرم یارائه شده به صورت نرم افزار باز ی: چنانچه محتوا تبصره

 باشد. یمل یو سند برنامه درس یدرس یهاو ابتکار در کاربران شده و همسو با تحوالت کتاب

 واگذار نشده باشد. یخصوص ایو  یارگان دولت چیقبالً به ه یدیاثر تول ازیامت .2

کانات از ام دیبا یار ارسالآث هیکل یکیالکترون یمحتوا دیاز امکانات متنوع در تول یریدر به کارگ انهیممتاز را یهاتیتوجه به قابل با .3

 شده بهره مند باشد. دیتول یمناسب با موضوع محتوا كیدر حد قابل قبول و صوت و گراف شنیمیو ان لمیف یاچندرسانه



 ( در حد قابل قبول استفاده شود.هی)آموزش دو سو یتعامل یهاوهیجهت ارائه محتوا بهتر است از ش ینرم افزار ارسال یطراح در .4

 کلمه عبور باشند. ایو  یسخت افزار ایو  یقفل نرم افزار یدارا دینبا یمحصوالت ارسال ،یابیبه روند ارز دنیسرعت بخش یبرا .5

 قابل اجرا باشند. یافزار خاصنصب نرم ایو  ستمیس یبه نصب بررو ازیاالمکان نرم افزارها به صورت خودکار و بدون ن یحت .6

 دیتول ینرم افزارها نی( قابل اجرا باشند. همچنیمدارس )به لحاظ سخت افزار یها انهیبا امکانات موجود در را ندوزیتحت و یافزارها نرم .7

 و باالتر را داشته باشند. 4نسخه  دیعامل اندرو ستمیاجرا تحت س تی، قابل اریس یریادگیبخش  یشده برا

باید طراحی و مستندات طراحی آن وجود  ت،شود تمام مدار مربوط به ربادر طراحی انواع ربات ها نمی توانید از کیت های آماده استفاده  .8

 .داشته باشد

پورتال هایی که توانسته باشند به بهترین صورت از تمام امکانات پورتال استفاده کرده و خدمات مورد نظر کاربر را به صورت خیلی ساده  .4

 یونیك طراحی شده توسط فرد )کپی نباشد( در صفحه پورتالو سریع در اخیار قرار دهد.استفاده از عکس های گرافیکی و 

همچنین  وتبصره: بدیهیست تنوع تکنیك های بکار رفته در تولید اثر و همچنین بکارگیری ایده های خالقانه برای انتقال مفاهیم نسبت به موضوع اثر 

 حجم )مدت( آن دارای اولویت می باشد.

 های تشویقیسیاست

 به نفرات برتربی صدور تقدیر نامه کت .1

 جوایز ارزنده ای به شرح زیر اهدا خواهد شد: در هر بخشبه نفرات برتر  .2

  یك دستگاه لپ تاپ  محور ها در بخشهای دانشجویی و اساتید/کارکناننفرات اول 

  یك دستگاه تبلت هیبریدی )با پایه کیبورد(  محور ها در بخشهای دانشجویی و اساتید/کارکناننفرات دوم 

  یك دستگاه تبلت  محور ها در بخشهای دانشجویی و اساتید/کارکناننفرات سوم 

 

 شیوه زیر عمل نمایند:شرکت کنندگان در مسابقه می توانند جهت کسب اطالعات تکمیلی به صفحه یادگیری الکترونیکی به 
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