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 ٍ پژٍّطی هستقل است کِ تحت ًظارت پژٍّی یک گرٍُ آهَزضی آهَزش

 . گردد یادارُ ه یرٍهحود ًدکتر 

 یراىهدارس ا یرضد ٍ بالٌدگ یبرا یتٍ ترب ینهجوَعِ خدهت در عرصِ تعل یّدف اصل

 هرز ٍ بَم هقدس است. یيٍ تعْد هعلواى اکٌص یٌص،داًص، ب یٍ ارتقا یاساله

 

 دکتر هحود ًیرٍ

 استاد دٍرُ پداگَشی 

 ریسی درسی، هعلن هدرسِ ٍ داًشگاُ ٍ  پصٍّشگر دکترای برًاهِ

 

ْواى در دٍرُ اساتید هی 

 پداگَشی

 

 دکتر هحوَد اهاًی طْراًی

 آهَزش پرٍرش یعال یشَرا رکلیدب
 دکتر خسرٍ باقری 

 استاد توام گرٍُ فلسفِ تعلینٍ  تربیت داًشگاُ تْراى

   
 رضا ضیائی دٍستاى

 فیلن ساز آهَزشی
 بی اصالًیدکتر ً

 هدرض هدرسِ ٍ داًشگاُ

 سید حسیي رضَی

 هعلن ٍ پصٍّشگر

 

 استاد دٍرُ تکٌَلَشی
 

 دکتر هحود ًیرٍ          
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 گشٍّیوبس گبًِپٌج ػٌبصش ٍ یبدگیشی ّشم ٍ فشٌّگی -اجتوبػی ًظشیِ بش گزسی 

 گشٍّی( یٌذّبیآفش ٍ فشدیبیي ّبیهْبست افضایٌذُ،ّن تؼبهالت فشدی،هؼئَلیت پزیشی هثبت، )ٍابؼتگی 

 بٌذیُگشٍ ٍ ًبّوتشاص تؼبهل دس ولیذی ًىبت ٍ گشٍّیوبس تىٌیه پٌج 

 تؼبهلی یبدگیشی دس تىویلی ًىبت ٍ تشاصتؼبهل ّن بتظهالح 

 

 هؼىَع والع ایجبد چگًَگیٍ  هؼىَع یبدگیشی بِ پشداختي ضشٍست ٍ اّویت 

 هؼىَع یبدگیشی دسببسُ سایج ّبیػَال ٍ ّببذفْوی 

 ،هؼىَع یبدگیشی دس اسصؿیببی ٍ تىلیف ّوؼَػبصی 

 ّبی هَسد اػتفبدُ دس یبدگیشی هؼىَعآؿٌبیی بب اپلیىیـي 

 
 

 دٍسبیي همببل دس تذسیغ پبدوؼت، ٍ آهَصؿی فیلن 

  ٍ آهَصؿی اػالیذّبی هذیشیتاصَل تَلیذ  

 

 تذسیغ ػوَهی ّبیهْبست  

 وشًٍب ّبی تشبیتی دٍساىًگشؽ 

 آهَصؿی عشاحی تىویلی ًىبت ٍ هغلَة یبدگیشی ضلؼی ػِ هذل 

 ُتذسیغ اثشبخؾ الگَّبی گضیذ،  E ،ؿذُ ّذایت وبٍؿگشی لضبیی، هحبون ٍ ... 
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az screen recorder  

Kinemaster 

 

 آًْب اص یه ٍیظگی ّش چٌذگبًِ ٍ ّبیَّؽ بب استببط دس فشدی ّبیتفبٍت تبییي 

 ّبی چٌذگبًِ دس خبًِ ٍ هذسػِشد َّؽوبسب 

 

 اًَاع بب ویفیت، ٍ خَة آًالیي والع ٍ آى ایجبد اص ّذف ٍ هجبصی ّبیهذسػِ ّبیٍیظگی ٍ 

 الىتشًٍیىی یبدگیشی ّبیٍیظگی

 آًالیي والع هذیشیت ٍ آى ّبیٍیظگی ٍ خشد آهَصؽ 

 تشویبی هذاسع اجشایی ّبیهذل اًَاع 

 

 AZ Screen Recorder  

AZ Screen Recorder ًوبیؾ صفحِ اص بشداسیفیلن یب ضبظ بشای اًذسٍیذ افضاسًشم بْتشیي 

 . هیببؿذ اًذسٍیذ گَؿی

 

 

 

 KineMaster  

KineMaster ٍیذئَ ٍیشایؾ ّبیبشًبهِ لذستوٌذتشیي اص یىی 

 تصَیش ٍ هتي ، صذا ، فیلن صَست بِ ٍیذئَ ٍیشایؾ بشای الیِ چٌذ لببلیت وِ هیببؿذ اًذسٍیذ دس 

 یه ٍ وٌیذ ایجبد سا الصم تغییشات ّبالیِ ایي دس هیتَاًیذ ساحتی بِ ٍ هیذّذ لشاس ؿوب اختیبس دس سا

 .ببؿیذ داؿتِ اختیبس دس ٍیشایؾ ٌّگبم دس ٍیذئَ اص غیػش ًوبیؾ پیؾ
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Epic Pen 

Filmic 

Camtasia 

Lexis Audio Editor 

 متن نگار

CamScanner 

 

 

 

 FilMic Pro 

 . اػت هَببیل گَؿی بب ػیٌوبیی ٍیذئَّبی ضبظ بشای دًیب بشًبهِ تشیي پیـشفتِ ،FilMic Pro بشًبهِ

 

 

 

 

 

 

 Lexis Audio Editor 
Lexis Audio Editor Pro بب ّوشاُ صَتی ّبیفبیل ٍیشایؾ ٍ صذا ضبظ بشای ای حشفِ افضاس ًشم یه 

 .وٌیذ رخیشُ صَتی هختلف ّبیفشهت بب سا ّبفبیل تَاًیذهی آى تَػظ وِ ببؿذ هی ٍیشایـگش

 

 

 متن نگار 

 بب هتي بِ ػبیِ وشدى اضبفِ ًَؿتِ، ػبیض تغییش اًگلیؼی، ٍ فبسػی ٍاطگبى بشای صیبد بؼیبس ّبیفًَت حضَس

 ّؼتٌذ ًگبس هتي دس هَجَد هثبت اهىبًبت اص هتفبٍت ّبی سًگ
 

 

 CamScanner 
 PDFیب  تصَیش بِ آى تبذیل ٍ اػٌبد ٍ هتَى وشدى اػىي ًحَُ

  
 camtasia 

هحتَاّبی تذسیغ سا تذٍیي ًوَد ٍ اص  تَاى هی افضاس ًشم ایي ووه بِ اػت افضاسی ًشم بؼتِ یه ووتبصیب

  .وٌیذ ایجبد تؼبهلی ٍیذیَّبی تَاًیذ هی ساحتی بِ ٍ صفحِ ًوبیؾ فیلوبشداسی وشد

  

 EpicPen 

 اص هحیغی ّش دس هتي ًَؿتي یب ٍ تشػین اهىبى وِ اػت داؿتٌی دٍػت بؼیبس ٍ جبدٍیی للن یه

 . وٌذ هی فشاّن سا ٍیٌذٍص ػبهل ػیؼتن
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Power Point  

HandBrake 

XMedia Recode 

Flip PDF  

Snagit 

VideoScribe    

 

 PowerPoint 

ایي دٍسُ بِ بشسػی  دس. اػت پشصًتیـي عشاحی بشای افضاسّب ًشم تشیي هَفك اص یىی ؿه بی پبٍسپَیٌت

 ؿذ. ِپشداخت ۹۱۰۲ پبٍسپَیٌت ّبیٍیظگی

 

 

 VideoScribe 

 ّبیفیلن ٍ ببال ویفیت بب ػفبسؿی ّبی اًیویـي ایجبد بشای بصشی حل ساُ یه VideoScribe افضاس ًشم 

 . اػت ایحشفِ تَضیحی

 
 HandBrake 
 ّبیفیلن تَاًذ هی وِ اػت(  فیلن حجن وشدى ون) فیلن هبذل ػبدُ افضاسًشم یه HandBrake افضاس ًشم

 .وٌذ تبذیل دلخَاّتبى فشهت بِ ویفیت بْتشیي بب سا ؿوب

  
 

 XMedia Recode 
XMedia Recode ّبی فبیل فشهت تغییش دس که اػت سایگبًی افضاسًشم ، هذیب هبلتی هبذل افضاسًشم 

 وشد. خَاّذ ووه ؿوب بِ آى، ویفیت وبّؾ بذٍى تصَیشی، ٍ صَتی
 

 

 FilpPdf 

  Flip PDF صدى ٍسق لببل ّبیوتبة بِ ّبآى تبذیل ٍ افدیپی ّبیفبیل ایحشفِ ٍیشایؾ

 

 

 Snagit 
SnagIt اًجبم ٍ هًَیتَس یصحٌِ اص بشداسیػىغ یصهیٌِ دس افضاسًشم تشیيهؼشٍف ٍ تشیيهحبَة 

 . اػت هشبَعِ ّبیٍیشایؾ ٍ وبسّبی
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Bigbluebutton 

OpenBoard 

Sky Room 

Adobe Connect 

Anydesk  

 

 

 Anydesk 

 آًالیي اسایِ اص پغ هخبعبیي احتوبلی ّبیاؿىبل سفغ بشای Anydesk بب دٍس ساُ اص استببط بشًبهِ

 

  
 Bigbluebutton 

ّؼتِ  ٍ ببؿذیه يیآًال یّبٍة وٌفشاًغ ٍ والع یجْت بشگضاس یابضاس BigBlueButtonبشًبهِ 

 آى اٍپي ػَسع اػت. یاصل

 
 

   Adobe Connect 
Adobe Connect ؿبهل سا هـتشوی تجشبیبت وِ اػت ٍة وٌفشاًغ ػىَی یه وبًىت ادٍة 

 اؿتشان بِ ، پبػخ ٍ پشػؾ ، گپ ، ًظشػٌجی ، صفحِ گزاسی اؿتشان ، صذا ، ٍیذیَ ؿبهل وِ هیـَد

 . اػت دیگش هَاسد ٍ اػٌبد گزاسی

 
    Sky Room 

بَدُ ٍ اص  یٍ جلؼبت هجبص يیآهَصؽ آًال ٌبس،یٍب یبشگضاس ٌِیسٍم دس صه یافضاس اػىب وبسبشد ًشم

ٍ  یصَت یّب لیاؿتشان دػىتبپ، پخؾ فب ،یذاسیٍ د یذاسیبِ استببط ؿٌ تَاى یآى ه یّب تیلببل

 اؿبسُ وشد. لیٍ اؿتشان فب بشد تیٍا ذ،یاػال ؾیًوب ،یشیتصَ

 
 

 OpenBoard 

یه تختِ َّؿوٌذ ٍ بب ابضاسّبی گًَبگَى ٍ وبسبشدی اػت وِ دس اختیبس هؼلن اػت تب بِ بْتشیي ؿیَُ 

 بتَاًذ تذسیغ وشدُ ٍ هحتَا تَلیذ ًوبیذ.

 



ِ | 8 آموزش پژوهی ح ف   ص

GoogleDocs 

Storyline 

Classmarker.com 

 

 GoogleDocs 

 وشدُ عشاحی آًالیي صَست بِ سا خَد پشػـٌبهِ ػبدُ هشحلِ چٌذ عی تَاًیذ هی ؿوب بشًبهِ ایي اص اػتفبدُ بب

 .وٌیذ دسیبفت Google Sheet دس سا خَد ّبی پبػخ ٍ

 

 Storyline 

خبف  یؼیٍ داًؾ بشًبهِ ًَ یؼیبِ وذًَ بصیدّذ وِ بذٍى ً یاهىبى سا ه يیبِ ؿوب ا يیال یًشم افضاس اػتَس

ٍ دس وٌبس ّن لشاسدادى آًْب  یتؼبهل بءیّب، اؿ ذیبِ : دووِ ّب، اػال ِیبشًبهِ ؿب يیا یبب ووه الوبى ّب ذیبتَاً

 .ذیػبختِ ٍ اسائِ وٌ ختلفه یػٌ یگشٍُ ّب یتوبه یخَد سا بشا یتؼبهل یآهَصؿ یدٍسُ 

 

 

 Classmarker 

 آًالیي آزهَى ساخت برای Classmarker.com تارًوای

 بشخَسداس هتؼذدی ّبی لببلیت اص ػبیت ٍة ایي. ببؿذ هی ٍة پبیِ بش آصهًَه بشگضاسی آًالیي ػیؼتن یه

  هذسػِ یه آهَصاى داًؾ ّبی آهَختِ اسصیببی جولِ اص اػت،

 

 (یللن ًَس ،یًَسپشداص ؼتنیػ ىشٍفي،ی)پشصًتش، ه یػخت افضاس یابضاسّب یهؼشف 

 گفتبس بِ هتي  لیتبذ یّبسٍؽ 

 َآسوذیػبخت و 

 یّبفَت ٍ في pdf 

 پخؾ صًذُ دس وبًبل آپبسات لنیف یببسگزاس ٍ 

 یوبسبشد یّب تیٍ ػب ذیهف یابضاسّب یهؼشف 

 ٌؼتبگشامیدس هَسد ا یًىبت هْن ٍ وبسبشد 

 یآهَصؿ یَّبیدس هَسد ال ییًىبت عال 

 

ش پژوهی به وبگاه آموزبرای کسب اطالعات بیشتر می توانید به 
مراجعه نمایید.  www.amozeshpazhohi.irنشانی

 پژوهی آموزش -باتشکر


