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تخصصی الگوریتم اول برای ساخت  -استانداردهای مورد نظر گروه علمی

 ویدئو 
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توجه نمود )مدرسین محترم در نظر داشته باشند که در صورت مشاهده  آن ها به صورت جدی   بهکه حین تدریس باید   یموارد

 قانون با آن ها برخورد شده و خسارت های ناشی از آن بر عهده مدرس می باشد(:تخلف در هر یک از موارد زیر طبق 

 رعایت موازین اخالقی  •

 پرهیز از طرفداری از حزب یا جناح سیاسی خاص  •

 نژاد خاص   یاتوهین به قوم  ممنوعیت   •

 ا صدا سسه، تیم، سایت و ... در تصویر یؤ یک نهاد خاص نظیر سازمان، ارگان، م  یا معرفی  پرهیز از تبلیغ •

سسه خاص مخصوصاً  ؤ )خاطر نشان می شود که مطالب و تصاویر مورد استفاده در تدریس نباید مربوط به م رعایت حق کپی رایت   •

 باشند(   "الگوریتم اول"سایت های مشابه سایت  

 شماره تماس یا    ذکر راه های ارتباطی با مدرس نظیر  )در نظر داشته باشید که  پرهیز از تبلیغ و معرفی مدرس در تصویر یا صدا •

 ( حین تدریس به صورت صدا یا تصویر ممنوع می باشد.  ،صفحه های اجتماعی مربوطه

 جلوگیری از به کار بردن اصطالحات خاص و محلی •

انتظار می رود استاندارهای زیر برای تهیه ویدئو    ،بسیار حائز اهمیت است   "الگوریتم اول"گروه  نظر به آنکه کیفیت محتوا برای  

 در نظر گرفته شود:توسط مدرسین محترم، 

باید  نیز    را  با توجه به احترام به مخاطبین محترم سایت الگوریتم اول، کیفیت محتوا عالوه بر غنای علمی، حداقل های سمعی و بصری •

و صدای اضافه   noiseبدون هیچ گونه می بایستی و صدا می باشد   1080pبه طوری که حداقل کیفیت تصویر مورد نظردارا باشد، 

 ضبط گردد. 

 نمایید. لرزش صدای مدرس از کیفیت کار می کاهد، پس حدالمقدور این مورد را رعایت  در نظر داشته باشید که   •

...  با وسایلی    ،از مجاورت دستگاه ضبط صدا • ب کاهش کیفیت صدا می شود،  که موجالکترونیکی و مکانیکی نظیر موبایل، کولر و 

 فرمایید. خودداری  

 مشخص نباشد.     desktopضبط تصویر به گونه ای تنظیم شود که نوار ابزار پایین صفحه  فریم   •

 د. در ابتدا و انتهای ضبط مشخص نباش  recordنرم افزار  تصویر   •

    نیاز باشد، باید از قالب استاندارد الگوریتم اول استفاده شود.   PowerPointظر به قالب  ندر صورتی که برای توضیح مطلب مورد   •

 توجه فرمایید که بر اساس تصویر زیر می توانید تغییراتی ایجاد کنید.
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 از راهکار زیر استفاده نمود.   desktop به منظور رعایت حداقل استاندارد می توان برای جلوگیری از نمایش آیکون های صفحه   •

 

 توجه نمایید:  مدرسین محترم

 رعایت بیان علمی در گفتار الزامی است. •

برای چک کردن تلفظ می توان از ابزارهایی نظیر دیکشنری استفاده    کلمات )فارسی و انگلیسی( باید به صورت صحیح تلفظ شوند. •

 نمود. 

 . لحن مدرس نباید به صورت کتابی و ربات گونه بوده بلکه سلیس، شیوا و رسا باشد •

   منظور احترام به وقت مخاطب از بیان مطالب اضافی پرهیز شود.به   •

 از زیاده گویی و بیان مطالب غیر مرتبط با مبحث آموزشی به شدت خودداری شود.  •

 از وقفه و مکث طوالنی و مکرر اجتناب شود.  •

مت، مطلب مشمخصمی را  هر قسممت از هر فصمل دوره باید شمروع و پایان مشمخص داشمته باشمد، به گونه ای که مخاطب در هر قسم  •

دقیقه است، تا مخاطب بهترین دریافت را از ویدئو   10تا    5بنا به تحقیقات انجام شده مدت زمان بهینه برای هر قسمت بین    .فراگیرد

داشمته باشمد. که با توجه به آن به مدرسمین عزیز توصمیه می شمود بر اسماس این نکته، مطالب خود را دسمته بندی نموده و برای ضمبط  

 برنامه ریزی کنند.  آن  
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 توصیه می شود برای عمق بخشیدن به فرآیند یادگیری، برای توصیح هر مطلب از تصاویر جذاب استفاده گردد.  •

توصیه    ی صدای مدرس،  برای بهتر شدن کیفیت کار استفاده از موسیقی های بی کالم مناسب با صدای بسیار کم به عنوان پس زمینه •

 می شود.  

در نهایت یادآور می شود که اشتیاق و عالقه به آموختن مطلب به مخاطب، موجب بهبود عملکرد حین تدریس شده که کامالً در   •

 ویدئوها محرز می باشد.  

 

 

 

 

 

 
 رو یاد بگیر و با تخصیص که داری عضوی از ما باش  آنچه نیاز داری 

 

 سالمتی و سربلندی شما آرزوی ماست

 آموزشی الگوریتم اول -علمیگروه  

 

 


