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آموزش چیست؟
 وکارآموزیمنظور از آموزش؛ مجموعه ای از فعالیت ها که در خدمت پرورش
 استکارآموزیدر واقع آموزش ابزار پرورش و.
 اطالق می شود که با هدف آسان هاییتعریف جهانی؛ آموزش به فعالیت

ک کنش  به صورت ییادگیرندهساختن یادگیری بین یاد دهنده و یک یا چند 
.متقابل جریان می یابد

آموزش  به تغییر می انجامد  .
آموزش  مهارت را افزایش می دهد.
آموزش  منجر به حل مسأله می شود.

۴۵\۲
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 منجر به حل مسأله می شودآموزش.

 از  های روز پیوسته مورد نیچالش بازآفرینیآموزش برای بازسازی و
.است

رادیو و تلویزیون از لحاظ آموزش غیر رسمی، جایگاه ویژه ای دارند.

 ندهستبهترین و ارزان ترین وسایل آموزشی و فرهنگی وسایل این.
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مزایای آموزشی از طریق رسانه دیداری
.دسترس استقابل در تمام ساعات شبانه روز -
.استو تداوم دارای پیوستگی -
.زمان آموزش بیشتری را نصیب مخاطب می کند-
.کمک به رفع مشکالت و چالش های مخاطبین می کند-
.میکندکمبود مربی و کارشناسان را جبران -
.به سرعت پیام و آموزش را منتشر میکند-
.هزینه ای برای مخاطب ندارد-
.گروه کثیری از مخاطبان را آموزش میدهد-
.می کندموضوع را برای آموزش فراهم مصادیق -
کندیادگیری و آموزش را آسان می مواد بصری -
...مواردو سایر -

تذکر
ارائه ریزی در برنامهطراحی، 

هاپیام 
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:برنامه آموزشی در تعریف رسانه
سامانصورتبهمهارتودانشارائهبرایاسترویکردی)آموزشیرویکرد

درافزایشیاورفتارمؤثرتغییرمنظوربهمنظمشده،بندیطبقهیافته،
.(مخاطبیادگیری

نویسندگانوکارگردانانطراحان،توجهموردنکات:

تمرینوتجربهاساسبرتغییرپایداریورفتار

بومیهاینشانهونمادهاباورها،فرهنگ،باهاآموزشهمخوانی.

شودمخاطبپایدارتغییراتموجبمنظمومشکلبهسادهازیادگیریسامان.

باشدداشتههمخوانیمخاطببینشباشودمیدادهآموزشکهدانشی.
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هایآسیبکاهشدررااومهارتمخاطبنیازمورددانشسازیساده
.کندهدایتوریبهرهافزایشواحتمالی

یشتربتفهیمبرایهاعکس–اینفوگرافیفتورمان،–ازگرافیکاستفاده.
هاواژهآنبومیوخارجیمفاهیمکلمات،سازیهمسان.

باشدهماهنگمحلی–بومیجغرافیایباهایمثالوهانمونه.
مندهدف-معنادارنسبتمنطقهفرهنگباصوتی،هاینشانهصداگذاریدر

.باشدداشتهمنطبقو
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انواع برنامه های آموزشی مستند

مستند واقع گرا

 گزارشی–مستند انعکاسی
 بی واسطهمستند

مستند مشاهده ای

 مستند اول شخص

 مستند بازسازی

مستند نمایشی

مستند حادثه محور
مستند شخصیت محور
برنامه های گفتگو محور آموزشی
میزگرد
سخنرانی
کالس درس
مصاحبه و گفتگو
آموزش از طریق دوربین مخفی
فیلم آموزشی انیمیشن
و...
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اجزای برنامه های آموزشی ترکیبی
گزارش

کارشناس

خبر

اینفوگرافی

انیمیشن

مستند

گفتگو

پرسش و پاسخ مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۸۹۹\۴۵



 از چه طریقی انتقال می یابد؟آموزش
عبارات و کالم1.
متون2.
نشانه های بصری و عالئم جهت دار3.
(آموزشی رادیو ، تلویزیون ، سایر رسانه های –معلم )انتقال دهنده 4.
انواع رسانه های آموزشی کدامند؟

...(کتاب، روزنامه، مجله)رسانه های نوشتاری  1.
...(عالئم راهنمایی و رانندگی و)رسانه های گرافیکی  2.
(رادیو)رسانه های شنیداری  3.
(عکس، پوستر، طلق شفاف)رسانه های ایستا  4.
... (فیلم، ویدئو، تلویزیون، گوشی های تلفن همراه و )دیداری پویا  5.
  (نمایش، اشیای سه بعدی، آزمایش و گردش علمی)محیط های یادگیری تعاملی
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زیونمانند عکس، رادیو، تلوی. یک طرفه، که مخاطب در آن منفعل است. الف
ن دو سویه که مخاطب در آن تعامل دارد، مثل کالس درس که باا ساایری  . ب

.کنش متقابل دارد

 اد چون معلم، جه)چند ویژگی اصلی رسانه آموزشی که منبع آموزش دهنده
برداز آن بهره می ...( کشاورزی و 

هدف یا ضرورت طرح مسئله1.
نیاز مخاطب به آموزش2.
شرایط و موقعیت آموزش3.

ود؟نسبت مخاطب با رسانه به چند دسته تقسیم می ش
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 (در یک نگاه کلی)رسانه آموزشی به چه چیزهایی کمک می کند؟
به انتقال پیام
تغییر رفتار مخاطب با یادگیری
تثبیت آموزش ها و مهارت های جدید
توسعه مفاهیم
تولید دانش جدید
افزایش بینش و آگاهی
دست یابی به روش ها و مهارت ها در حل مسأله
و...

در تولید پیام به چه چیزهایی باید توجه کرد؟
چرا پیام تولید می شود
به چه نیازی پاسخ می دهد
چگونه بیان خواهد شد
توسط چه کسانی شرح داده می شود
با چه ابزاری انتقال می یابد
 از آن بهره خواهند برد( مخاطب)چه کسانی مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۱۱۹۹\۴۵



در آموزش از چه عناصری بهره می برند؟

ودیداریهایرسانهمعلم،بروشور،کتاب،:خارجیعناصر
شنیداری

گیرندهیادوذهنیباورهای:داخلیعناصر
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یادگیرنده در مسیر آموزش چه نوع نقشی دارد؟

داردفعالحضوریادگیریویاددهیفراینددر:الف.

وودخساختندنبالبه(انسان)اوستبرایآموزشکهکسیحالتایندر
.استخویشهایتواناییونیازهااساسبراستعدادهاپرورش

استمنفعالنهدرسکالسمانندحضوراینگاه:ب.
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چرا آموزش و تربیت متفاوت هستند؟

 کندآموزش به انتقال اطالعات و دانش کمک می

 دگردبرمیتربیت به ایجاد زمینه برای رشد و نمو استعدادها
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نقش رسانه در دو مفهوم آموزش و تربیت؟
درومطالبانتقالبرایمثبتینقشآموزشیرسانه:آموزشمفهومدر

.گیردمیکمکتدریسبهبود

فرآیندنکرددستکاریوتغییربرایایوسیلهرسانه:تربیتمفهومدر
.شودمیمحسوبانسانرشدطبیعی

آوردمیحساببهتدریسعناصرازیکیرارسانهآموزشی،رسانه.

تاسرسانهوتدریسآموزش،هاینظریهازترکیبیایرسانهتدریس.
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   ایننم هومننزم اک بروینن  یااک دینن او ی(Didaktik )   بننه هایننای تدننس بنن ریه ی ر ننا ه
(Medien )به یجزد آه ک ا ت.

    بنه   یر بحزل ایم یااک در  ظام های آهزکشی اک ی یده ای به  ام و اب آغاک شن ک ی بنه بن ری
ی هنای  تکه، فیدس، رادیز، بدزیزیزن، در حال حاضر رایا ه ی ایی ر ت ی فضای هجناکی در وزشن  

.همراک خ س هی شزد





۴۵\۱۶

کمینوس در قرن 17 میالدي نخستین کسی بود که به صورت مدون و کالسیک جایگاه تصاویر 
را در متون آموزشی طرح کرد.

از نظر او: رسانه ها موجب تسهیل کار معلم و یادگیري عمیق تر فراگیر، به ایجاد انگیزه و عشـق  
به یادگیري و نیز کاربردي تر کردن اهداف آموزشی )آموخته( می شود.
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ا نقش تصاویر و نسبت آن در یک یرنامه آموزشی ب
(یادگیرنده )مخاطب 

م دسترسی ویژگی های تصاویری که برای آموزش در نظر می گیریم باید وسیله باشند که برای جبران عد
.مستقیم و به تجربه مخاطب کمک کند

ساده باشد ولی واقعی باشد.
مسیر و روند مواد آموزشی را تسهیل کند.
نسبت به درک مخاطب از موضوع نشانه های پیام همخوانی داشته باشد.
به سابقه ذهنی یادگیرنده نزدیک باشد.
واضح و روشن برجسته سازی شود.
به تجربه عینی یادگیرنده  کمک کند.
متناسب موضوع باشد.
با شرایط فیزیکی، جغرافیایی و محیط مخاطب همسان باشد.
 تراک اشهستند  بعد از انتخاب هر تصویر با افرادی که با سطوح دانش و بینش نزدیک به ذهن مخاطب

.گذاری شود مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۱۷۹۹\۴۵



نکات مهم در برنامه آموزشی

شرایط خوب دیدن مهیا شود.

مفاهیم برای درک مخاطب دقیق شود

شرایط درست شنیدن مفاهیم برای مخاطب مهیا شود

 دمصرف کننده و هم مولد رسانه باشخوب، هم ارائه به گونه ای باشد که مخاطب.

 دارددیدن یک هنر  و مهارت است و نیاز به آموزش خوب

مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۱۸۹۹\۴۵



تدریس رسانه ای–وجه اشتراک رسانه های آموزشی 
در موقعیت کالس درس و آموزش در رسانه جمعی از 

:جهت تولید
مصور بودن
آگاهی یافتن گیرنده از محیط و واقعیت
انتقال حقایق
ایجاد ارتباط بین عناصر ارتباطی
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مخاطبیناجتماع تأثیر رسانه ها در 

برایتیاینترنهایشبکهتلویزیون،مانندموجودهایرسانهصحیحکارگیریبه
ألهمسحلقوه،پرورشسرگرمی،وبازییادگیری،اطالعات،کسبمانندمواردی

.مواردسایرو

گردیمناسبایرسانهتولیدبرایالزمآگاهیایجادوفنیهایمهارتتقویت
وبهصفحیکطراحیآموزشی،ویدیویوفیلمدیواری،روزنامهیکتهیهمانند،

.مواردسایرو
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به سه نوع آگاهی و مهارت برای رسیدن به نیاز 
اهداف آموزش 

ارهایکانجامتاصحنهیکعکاسیازباشد،واقعیتبامنطبقپیام:رسانهتولیدشاخهدر
مجسمذهندرراواقعیمحیطتصویربینندهکهایگونهبهفیلمیکتدویننیزوگرافیکی

.کند

مخاطبانبرهارسانهموادتأثیراتمیزانونوعباآشنایی:

یتأثیرنگرشیوعاطفیرفتاری،شناختی،روانی،نظرازبکارگیریمواردورسانههر
آنیدبارسانهدرآموزشیپیامکنندهتولیددلیلهمینبه.گذاردمیمخاطببرمخصوص

.بشناسدراآنهاتأثیراتومواد

آموزشیرسانهتولیددرکارآمدوروزبهمهارتوآگاهیکسب:

اردداهمیتهادستگاهوابزاروتجهیزاتباکاریعنیافزاریسختبعدازهمهاآگاهیاین
شیآموزبرنامهیکتولیدمناسبمحتواهایچهبدانیمبایدیعنیافزارینرمبعدازهمو

.است مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۲۱۹۹\۴۵



هر رویداد و برنامه آموزشی در یک موقعیت خاص 
. می شود( تولید و پخش)اتفاق 

استتا از عناصر تشکیل دهنده موقعیت آموزشی ضروری ۴توجه به لذا 

 مجموعه ای از سیاست های الزم برای ارائه محتوا، ایجاد نظم منطقی بین اجزای محتوا و نحوه اداره : هاروش
.فضای آموزشی

توجه به عواملی که کنترل آنها اغلب از دست طراحان و سازندگان برنامه خارج است: شرایط آموزشی.

 مهمترین این عناصر شامل هدف های آموزشی، محدودیت های نظام و دستورالعمل های آموزشی و خصوصیات
(شاگردان)یادگیرندگان 

 زمان )درسنعناصری که مخاطبین برنامه باید با آن به بهره گیری بیشتری می مخاطب،تمامبینش موقعیت
...ونیازش، دانش و تجربه او نسبت به برنامه، استفاده از برنامه ، زبان بیانی 

وظایف تعیین میزان اثر بخشی و کارایی مواد آموزشی که نظام آموزشی بر آن قرار می گیرد که یکی از: نتایج
\



رسانه چه آموزشی تهیه و تولید برنامه های 
ضروریاتی دارد؟ 

هاانه آشنایی با نظریه های مرتبط با روان شناسی و روان شناختی مخاطب و رس

مهارت کافی برای کاربرد آنها در فرآیند یاددهی و یادگیری، ضروری است.
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شی اصلی ترین گام های تولید یک برنامه آموز
ونتلویزیاز طریق رسانه با تأکید بر رسانه 

 (شناختی، عاطفی و روانی، حرکتی)گذاری با توجه به سه حیطه هدف

رنامهه  ب. آموزش از طریق رسانه تفاوت های زیادی با کالس درس دارد. طراحی برنامه آموزشی، که به شرایط آموزشی بستگی دارد
یزیهونی ایهن   زیرا در برنامه های رادیویی و تلو. متکی به برنامه های قبلی و بعدی نباشد. رسانه ای باید دارای استقالل کامل باشد

ر برنامهه  البته این بدان معنی نیست که پیش نیازهها هه  . احتمال وجود دارد که تعدادی از مخاطبان برنامه گذشته را ندیده باشند
.طرح نشود

فتار مردم سازماندهی مطالب در برنامه های آموزشی رسانه ای بر خالف برنامه های تبلیغی که هدف آنها تأثیر القایی بر عقیده و ر
.است، باید تنظیم مطلوب مطالب، تبیین روش آنها و نیز ساختار منطقی بین عناصر به وجود آید

کاربرد بدین لحاظ در بسیاری از کشورها از. بدون شک ماهیت برنامه های آموزشی کسل کننده است: نوشتن برنامه های آموزشی
.مستقیم کلمه آموزش برای رسانه باید خودداری شود

 زشی های نوشتن یک برنامه آمواولویت مناسب با توجه به شرایط مخاطب و موضوع آموزشی، از ( آموزش)اتخاذ یک روش تدریس
.است

و کارهای آشنایی نویسنده با موضوع و مباحث مربوط و نیز ویژگی های رسانه های دیداری و شنیداری: تصویرنامه برنامه آموزشی
فنی مستلزم تهیه تصویرنامه برنامه آموزشی است ۴۵\۲۴
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وفق تولید یک برنامه رسانه ای آموزش مبرای شرایط 
شناخت کافی از توان رسانه ای که انتخاب می شود.

شناخت کافی از کار با آن برای نیل به اهداف آموزشی.

 یدر آموزش رسانه ا( با توجه به اصول آنها)به کار بستن نظریات یادگیری.

 (  دهفرستن)توجه به هدف های ارتباطی و فرایند آن و تحلیل عناصر ارتباطی
.رمزگذار، کانال ارتباط، پیام، گیرنده پیام، زمان پیام و سایر موارد

ه تحلیل محتوای دقیق پیام های در دست تهیه و یا پخش شده از یک برنام
اقص در آموزشی و استفاده از بازخوردهای اولیه برای تجدید نظر، تکمیل و رفع نو

.تولید مجدد رسانه ای
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چرا و چگونه قبل از تولید هر پیام ویژگی های
:پیام اثر بخش را بررسی کنیم 

 دهیمبرنامه ریزی دقیق، صحیح و منسجم را سرلوحه کار قرار.

 برای تولید یک برنامه آموزشی همه شرایط مهیا است، پیش از شروع کارچنانچه
سرفصل های زیر را مورد بررسی قرار داده و برای آن پیام سؤال های نظیر مورد زیر

.طرح کرد و پاسخ آن را خودتان بدهید
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  اهداف یادگیری از برنامه آموزشی چیست؟

چرا باید این برنامه تولید شود ؟

این برنامه به چه نیازهای پس از نیازسنجی هاجواب خواهد داد؟

مخاطبان برنامه آموزشی مورد نظر چه کسانی با چه گروه سنی هستند؟

برای درک بهتر مخاطبان چه ابزارهایی مناسب این برنامه آموزشی است؟

در چه ساعاتی این برنامه و پیام آموزشی آن باید منعکس و پخش شود.

از چه کسانی برای تولید پیام آموزشی بهره ببریم؟

چگونه ترکیب ابزار و ساخت برنامه آموزشی شکل می گیرد؟

فصل کاربردبرنامه وپخش آن کی باشد مناسب است ؟

 لویزیاون،  رادیو، ت)نوع رسانه ای برای انتقال پیام در نظر گرفته شود کاربرد بهتری دارد؟چه
کانال تعاملی  وسایر موارداینترنت، بروشور، عکس،  مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۲۷۹۹\۴۵



آموزشیمراحل ساخت برنامه فهرست 

ش موضوع، رواهمیت مخاطب،  باید به شرایط شد براساس نیاز سنجی های انجام : الف
.های آموزشی وگستردگی جغرافیایی توجه کنیم

می یابدمرتبط سامان ایده و موضوع برنامه با پژوهش های : ب.

 بندی می شودشود اولویت پرسش هایی که در برنامه باید پاسخ داده : ج.



۴۵\۲۸

د :براساس پرسش ها و ضرورت تولید برنامه، تصویر نامه اي تهیه می شود که براساس 
آن مکانهاي تصویر برداري، میزان و سهم گفتگو، موضوعات، کارشناسان و سایر موارد  

مرتب می شود. برنامه جا نمایی و 
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 ویر روزهای تصافراد، نقش تولید، پس از تولید، پیش :برنامه ریزی تولید انجام می شود که شامل : ه
.مسیر های رفت و برگشت و سایر موارداست، ونقلحمل فنی، تجهیزات تحقیق، ومنابعبرداری، 

 سواالت و منابع تنظیم می شودها، براساس نیاز (متن برنامه )سناریو : و.

 ابزار و تجهیزات و لوازم فنی انتخاب و اجاره می شود:ز.

 گروه همکاران تولید و فنی شناسایی وانتخاب می شود: ح.

کارشناسان و مشاوران برای حضور در برنامه وارسالتولید، تعیین مکانها و هماهنگی ها با عوامل : ط
سواالت برنامه 

 ناریوبر اساس سگرافیکیاینفوعکس های الزم ، طراحی ، رافیکیگهماهنگی برای سفارش طرح های : ی

تصویر برداری : ک

 دیدن روزانه تصاویر ضبط شده  پس از کار روزانه : ل

 افکت و صدا گذاریها، اینفوگرافیجانماییبازبینی ، چیدمان براساس سناریو، ) شروع تدوین  :م

 بازبینی با حضور کارشناسان ویا سفارش دهنده و رفع اشکالت احتمالی: ن

 ارسال به پخش : س مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۲۹۹۹\۴۵



شرح و توضیحی بیشتربرای مراحل ساخت
برنامه        ا نان ی  په اک آ که ریشم ش   یاک  یجی بر اهه آهزکشی اک چه طریقی ی برا ناس  نوارچ چنه  منادی بنزدک بنا وارشی

.ه خصصان آ جا قرار وذاش ه ی  ظرات بکمیدی آ ان را دریافت هی وییس 

 یاک های هخاط  بر اهه آهزکشی را برای فصدی وه قرار ا ت بر اهه پخش شزد طبقه بی ی هی وییس .

با  یاک ها ی ظرات هخاطبان ی بمرک برداری اک بر اهه های قبدی درخزا ت های ج ی  را طراحی هی وییس.

با  اک شیاخت  یاک ها ، هزضزع یا ای ک ج ی  آهزکشی طراحی یهایم هی شزد.

 چه چیزهایی ، چه هطالبی ، طبق هایارها ی الگزهای اربباطی بای  بیظیس یارایه شزدحال.

اخ ار یقال  بر اهه ای وه قرار ا ت هواهیس یپیام های هزرد  ظر را ا  قال دهیس ا  خاب هی وییس .

 اخ ار ی قال  بر اهه آهزکشی با شرایط ردک هخاط  هصدحت ای ی  یاکهایش بای  همسز باش .

در  اخ ار ها به چه وو م یچگز ه وو م ی چرا وو م بایس ی بزجه شزد.
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انواع ساختار های پیشنهادی برای برنامه 
آموزشی       

 میزگرد

گفتگو با یک کارشناس

 (محض ، روایی ، بازسازی ، گزارشی ،داستانی و)مستند سازی ها...

برنامه های ترکیبی

فیلم داستانی

کلیپ

انیمیشن

  گزارش

سخنرانی

کالس درس

و سایر موارد مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۳۱۹۹\۴۵



ست ؟پیش نیاز تولید یک برنامه آموزشی چی
 با اهداف و قالب برنامه سازی همخوانی داشته باشدایده و سوژه  .

ایده باید در ساختار باور پذیر ارایه شود.

 و گروه مخاطبان توجه کندسالیق به.

 روشن خواهد شدسناریودسته بندی کردن سواالت پس از طراحی ایده.

 خواهد شددقیق ایده، اهداف، در طراحی.

 پاسخ خواهیم دادرا سواالتی چه گوید می تصویر نامه.

 چه کسانی به سواالت پاسخ خواهیم دادو با کجا کند تصویر نامه مشخص می.

 قید خواهد شدمابه ازای تصویری دوربین، زوایا و نامه حرکت تصویر.

 بخش های دیگر قید می شودرابطه اش با به موضوع  برنامه، طرح در تصویر.

تصویر نامه پیش بینی می شوددر تفهیم و ساده سازی پیام برای عکس ها ها، اینفوگرافی.
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:چه می کنیمریزی دربرنامه
 ودتولید وپس تولید تهیه می شتولید، پیش تولید، نیاز های تمام.

 بندی ساخت پروژه سنجیده می شودزمان.

 وتوانایی افراد محاسبه می شودفهرست.

روزها ومکانهای تصویر برداری وتدوین تعیین می شود.

 تولید تا تدوین و پخش با چه عواملی کار خواهد شداز.

 ونقلحمل تولید، اجاره تجهیزات، عوامل ها با قرار داد بندی بودجه
.می شودتفکیک..و
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کار نویسنده تصویر نامه 
 شودطرحی آماده می پیش.
شودبرنامه مشخص می نگارش ابعاد ریزی مقدماتی دربرنامه  .
شودتحقیق دیده میکارشناسان و نتایج گفتگوهابااصلی  درطرح.
بداندهرابایدنویسندوطرحزوایای ایده ُتماممیان و پایان برنامه ازشروع.
 پرسش ها و پاسخ های مورد انتظار چه هستند در داستان.
ساده ترین پاسخ مورد نیاز مخاطب تصویرنامه را تکمیل کند.
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ی که آموزش؟برنامه کسی بهترین نویسنده است چه 
کارشناس دارد نیاز به نویسنده هم دارد ؟

 نویسنده اما بهترین.بنظر خبرگان تولید داشتن نویسنده مناسب راه تولید را هموار می کند
نامه های کافی  از تولید بروشناختاکسی است که از طریق تهیه کننده شناسایی می شود 

.آموزشی دارد

 به کارگردان سپرده خواهد شدو می شود متن آماده بررسی.

 ، کارشناسان مشغول تولید می شودتصویربردارو کارگردان به کمک تهیه کننده .

 می کند را در موقعیت های تصویری به اجزای بصری تبدیل متن  کارگردان.

 شد صحنه ها ، نماهای مورد نیاز را از زوایای متنوع ثبت و ضبط خواهد بهترین.

 شدبا جزییات تمام مرحله به مرحله تصویر برداری خواهد متن تصویری اجزای.
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برنامه ریزی فنی چیست ؟

با توجه به اصل و مدل ارتباطی با چه ابزاری برنامه ساخته  خواهدشد.

 ،ا فیلترهاا با  ، نورهاا ، لنزهاها،  دوربین افزارها، سخت اجاره تجهیزات فنی
.انجام می شودبرنامه پیشنهاد کارگردان هنری 

 از رهوغیفتو رمان ها ، اینفوگرافیها، موشن، گرافیکیکارهای نرم افزارها و
.می شودابتدا پیش بینی 

    برخی از وسایل باید اجاره شود و برخی هم ممکان اسات در اختیاار تهیاه
.باشدکننده 
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شناسایی و انتخاب عوامل  
و برداری از نیروی کار آمد توانا ، دارای تجارب کافیبهره -

.سودمند 
.کنندکار نیروی انسانی بایستی بتوانند با تجهیزات مدرن-
.ازجنبه های مختلف دارای سواد رسانه ای باشند-
باا داناش   سالیقه،  خوش نیروی خالق، جوان، پرانرژی، -

.عمل کنندمی توانند موفق روز 
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برخی از مشاغل و نیروی های انسانی در یک 
پروژه  کنندهتهیه

 نویسنده
کارگردان
 بردارتصویر
صدابردار
کاربرپهباد

عکاس
  مجری

  تدوین گر و صدا گذار
گرافیست
انیماتور

  و سایر کسانی که وابسته به پروژه دعوت به کار خواهند شدبازیگر. مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۳۸۹۹\۴۵



در برنامه های ترویجی کشاورزی که بیشتر در شکل 
ه گزارشی خاارج از اساتودیو تهیا   آموزشی، مستند های انواع 
.شودمی 

.استعوامل تولید کمتری نیاز 
اده همکاران برنامه ساز سعی می کنند از افارادی اساتف  اغلب 

.دارندکنند که توانایی پذیرش دوتا سه شغل را 

نیاز؟تعدادنیروی انسانی مورد 
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تاثیر وابسته به عوامل انسانی بیشترین 

  تهیه کننده
 کارگردان
نویسنده
تصویر بردار
تدوین گر
رافیستگ
گوینده مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۴۰۹۹\۴۵



ایام تصویربرداری  انتخاب 

:پیش بینی 
(بارانی.آفتابی.ابری)برداریروزهای تصویر -۱
انه گلخمزرعه، باغ، کارگاه، ) ومرتبطمشخص مکانهای -۲

(مکانهاو سایر 
...(عصر وصبح، ظهر، )ساعات  -۳

مروري بر برنامه آموزشی- فتح اله حداد-مردادماه ۴۱۹۹\۴۵



نتیجه گیری 
ز امکانات وسیع آموزش از طریق رسانه ها و قابلیت هاای رساانه بارای حال بسایاری ا     

ا متخصصاان ر ...(حضوری ، فردبه فرد، کالس درس ، ) معظالت آموزش ازراههای دیگر 
ی به استفاده هرچه بیشتر از این امکانات سوق داده است که نموناه هاایی از آنهاا را ما    

.توان در برنامه های رادیویی و تلویزیونی ایران وسایر کشورها مشاهده کرد
ریاه هاای   حداکثر بهره برداری از آموزش رسانه ای زمانی است که بتوانیم تلفیقی از نظ

یاده  یادگیری و رسانه ای را هم از بعد نظری و هم از بعد عملی  ،یعنی توانایی اجارای ا 
.های علمی اجرا کنیم 

رسانه های جمعی به ویژه رادیو وتلویزیون ، علی رغم محادویت هاای زیااد ، باه علات     
.ودفراگیری گسترده برای استفاده در امر آموزش رسمی و غیر رسمی توصیه می ش

داری اما ضروری است با توجه به گسترش و تنوع رسانه هاا تحقیقااتی بارای بهاره بار     
.مناسب ومستقیم کاربران هدفمند سازی صورت گیرد
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د  است برای ساخت برنامه های آموزشی شنیداری و دیداری جدیالزم 
شود تا  اشکاالت و ضعف های برنامه های قبلی شناسایی و طبقه بندی

.شوددر برنامه های آتی با رفع نواقص به قوت آموزشی برنامه ها افزوده
رد تجارب کاربران از نتایج برنامه آموزشی نیز گرد آوری شود تا مو

.استفاده برنامه سازان قرار گیرد
رداری  ظرفیت ها و قابلیت های سایر وسایل ارتباط جمعی نیزبهره باز 

.شود
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: فهرست منابع
 ۱۳8۲اداره کل پژوهش های سیما -(۳)، آرمیتا ، مریم فانی ، الدن مختار زاده ، تلویزیون و اشتغال آذری

 سروش : او لسون ، دیوید ، رسانه ها ونمادها، صورت های بیان ، ارتباط و آموزش ، ترجمه محبوبه مهاجر ، تهران
۱۳77

 ، ۱۳77احدیان محمد و داود محمدی ، مباحث تخصصی در تکنولوژی آموزشی ، تهران ، انتشارات ققنوس

، ۱۳6۱خلخالی ، مرتضی و سایرین ، فن معلمی ، وزارت آموزش وپرورش

، ۱۳7۳خزائلی ، عذرا ، نویسندگی برای رادیو وتلویزیون ، سروش

 ، ۱۳79دادگران ، سیدمحمد ، مبانی ارتباطات جمعی ، گلشن

 ۱۳8۲دوسینی ،هلن ، تلویزیون وبرنامه هایش ، ترجمه لیال مال ، اداره کل پژوهش سیما

۱۳80رورش |ذوفن ، شهناز و لطفی پور ، خسرو ، رسانه های آموزشی برای کالس درس ،تهران ، آموزش و

 ، ۱۳67ساروخانی ، باقر ، جامعه شناسی ارتباطات ، تهران ، اطالعات
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برنامه ای شرام ویلبر ، تلویزیون در زندگی کودکان ، ترجمه محمود حقیقت کاشانی ، مرکزتحقیقات وسنجش
۱۳77صداوسیمای جمهوری اسالمی ایران ،

 ، ۱۳7۱شعبانی ، حسن ، مهارت های آموزشی و پرورشی ، تهران ، سمت

 ، ۱۳7۲فردانش ، هاشم ، مبانی نظری تکنولوژی آموزشی ، تهران ، سمت

 ، ۱۲74گانیه ، آرام و دیگران ، اصول طراحی آموزشی ، ترجمه خدیجه علی آبادی ،تهران ، دانا

 ،۱۳74لیشن سینتیایی وسایرین ، راهبردها وفنون طراحی آموزشی ، ترجمه هاشم فردانش، تهران ،سمت

 ، ۱۳7۱معتمدنژاد، کاظم ، وسایل ارتباط جمعی ، تهران ، انتشارات عالمه طاطبایی

 ، ۱۳8۱نیکو ، مینو و همکاران ، شناخت مخاطب تلویزیون ، تهران ، سروش

 ، ۱۳68هنکاک ، الن ، برنامه ریزی تلویزیون آموزشی ، ترجمه محبوبه مهاجر ، تهران ، سروش
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