ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا

ﺻﻔﺮﺗﺎﺻﺪراه اﻧﺪازي

آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ

ﻣﺆﻟﻒ:

ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر

 ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻛﺘﺎﺏ :ﺻﻔﺮﺗﺎﺻﺪ راه اﻧﺪازي آﻣﻮزش آﻧﻼﯾﻦ
 ﻣﻮﻟﻒ  :ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر

 ﻧﺎﺷﺮ :ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻫﻨﺮي دﯾﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان

وﯾﺮاﺳﺘﺎﺭ :ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﺨﺒﺮي
ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﻳﻲ:ﻧﺎزﻧﯿﻦ ﻧﺼﯿﺮي
ﻃﺮﺍﺡ ﺟﻠﺪ:دارﯾﻮش ﻓﺮﺳﺎﯾﯽ
 ﻧﻮﺑﺖ ﭼﺎﭖ :اول
 ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮ1401 :
 ﭼﺎﭖ ﻭ ﺻﺤﺎﻓﻲ:ﺻﺪﻑ

 ﺗﻴﺮﺍﮊ 100:ﺟﻠﺪ

 ﻗﻴﻤﺖ 850000:رﯾﺎل

ﺳﺮﺷﻨﺎﺳﻪ:ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر،ﺷﺎﻫﯿﻦ-1363،
ﻋﻨﻮان و ﻧﺎم ﭘﺪﯾﺪآور:ﺻﻔﺮﺗﺎﺻﺪ راه اﻧﺪازي آﻣﻮزش
آﻧﻼﯾﻦ/ﻣﻮﻟﻒ :ﺷﺎﻫﯿﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﭘﻮر؛
وﯾﺮاﺳﺘﺎر:ﻣﻬﺪﯾﻪ ﻣﺨﺒﺮي.
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻧﺸﺮ :ﺗﻬﺮان  :دﯾﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان 1401:
ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي 132:ص:ﻣﺼﻮر،
ﺷﺎﺑﮏ978-622-218 -545-9 :
وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻮﯾﺴﯽ :ﻓﯿﭙﺎ

ﻣﻮﺿﻮع:آﻣﻮزش ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮ-ﻧﺮم اﻓﺰار-راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﯽ

 ﺷﺎﺑﻚ978-622-218-545-9 :

ﻧﺸﺎﻧﻲ ﻭﺍﺣﺪ ﻓﺮﻭﺵ :ﺗﻬﺮﺍﻥ ،ﻣﻴﺪﺍﻥ ﺍﻧﻘﻼﺏ،
ﺥ ﻛﺎﺭﮔﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ،ﺭﻭﺑﺮﻭﻱ ﭘﺎﺳﺎﮊ ﻣﻬﺴﺘﺎﻥ،

ﭘﻼﻙ -۱۲۵۱ﺗﻠﻔﻦ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦ :

ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻫﻬﺎﻱ ﺍﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﺩﻳﺒﺎﮔﺮﺍﻥ ﺗﻬﺮﺍﻥ :

WWW.MFTBOOK.IR
www.dibagarantehran.com
ﻧﺸﺎﻧﯽ ﺗﻠﮕﺮام@mftbook:

ﻣﻮﺿﻮعcommputer-assisted instruction- :
study and teaching
ﻣﻮﺿﻮع:آﻣﻮزش ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ وب -راﻫﻨﻤﺎي آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻮﺿﻮعweb-based instruction-study and :
teaching
رده ﺑﻨﺪي ﮐﻨﮕﺮهQA 76/575:
دﯾﻮﯾﯽ006/7 :

رده ﺑﻨﺪي
ﺷﻤﺎره ﮐﺘﺎﺑﺸﻨﺎﺳﯽ ﻣﻠﯽ8776128:

ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻨﺴﺘﺎﮔﺮام دﯾﺒﺎ dibagaran_publishing

ﻫﺮﮐﺘﺎب دﯾﺒﺎﮔﺮان ،ﯾﮏ ﻓﺮﺻﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺷﻐﻠﯽ.

ﻫﺮﮔﻮﺷﯽ ﻫﻤﺮاه،ﯾﮏ ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﮐﺘﺎب دﯾﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان.
از ﻃﺮﯾﻖ ﺳﺎﯾﺘﻬﺎي دﯾﺒﺎﮔﺮان،در ﻫﺮ ﺟﺎي اﯾﺮان ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﻬﺎي ﻣﺎ دﺳﺘﺮﺳﯽ دارﯾﺪ.

فهرست مطالب
مقدمه ناشر 6.........................................................................................................
مقدمه مؤلف 7.......................................................................................................
پیشگفتار 8...........................................................................................................
فصل اول
همه چیز درباره آموزش آنالین و الکترونیکی 9 .............................................................
اولینهای دورهای آموزش آنالین آکادمیک 01 .....................................................................
مزایا و معایب آموزش آنالین 01 ....................................................................................
خیزش 01 ................................................................................................. MOOC
01 ........................................................................................................... CMS
01 ........................................................................................................... LMS
01 ............................................................................................................ VLE
بهترین پلتفرمهای آموزشی آنالین در سال 06 ............................................................... 1110
فصل دوم
راهاندازی آموزش آنالین بهوسیله مودل 99 ................................................... MOODLE
مودل )11 ............................................................................................... (Moodle
مقدمات قبل از راهاندازی 10 ........................................................................................
شروع نصب و راهاندازی 11 .........................................................................................
مدیریت دروس و دورهها در مودل 17 ...............................................................................
ایجاد درسهای هر طبقهبندی 12 ..................................................................................
محتوای درس 11 ...................................................................................................
قالبهای درس در مودل 11 ........................................................................................
منبع 11 ....................................................................................................... H5P
مروری بر تنظیمات بخش کالسها 11 .............................................................................
مدیرت بخش نمرات 17 .............................................................................................
نقشهای کاربری در مودل 17 ......................................................................................
مدیریت شرکتکنندگان 17 .........................................................................................
امکانات میز کار 18 ..................................................................................................
فایلهای خصوصی 12 ..............................................................................................

دسترسی کاربر به درسها 11 .......................................................................................
نحوۀ شرکت در آزمونها 10 ........................................................................................
تکمیل دوره و درسها 10 ...........................................................................................
ابزارهای تکمیلکننده مودل 11 .....................................................................................
فصل سوم
راهاندازی آموزش آنالین در 54 ............................................................. WORDPRESS
راهاندازی سریع وردپرس 16 .........................................................................................
انتخاب قالب مناسب 18 .............................................................................................
نصب قالب 12 ................................................................................... Educationpack
آشنایی با 11 .......................................................................................... SiteOrigin
منوهای اصلی 11 .................................................................................... LearnPress
 / Coursesدورهها 11 ..............................................................................................
منوی درسها 17 .......................................................................................... Lesson
منوی آزمونها )12 ........................................................................................ (Quiez
نحوۀ ایجاد سؤاالت در آزمون 61 ...................................................................................
نمای کلی دوره 61 ..................................................................................................
تنظیمات مهم و کاربردی 61 ........................................................................................
خطاهای رایج در راهاندازی 61 ....................................................................... LearnPress
پالگینهای اختصاصی و تکمیلکننده 61 ............................................................. LearnPress
فصل چهارم
ضبط صفحه نمایش برای آموزش آنالین و ویدیوهای مرتبط 76 .......................................
شما میتوانید هر چیزی را در صفحه نمایش ضبط کنید 68 ........................................................
ابعاد مناسبی از صفحه نمایش را ضبط کنید 62 .....................................................................
اشتباهات و محتوای غیرضروری را حذف کنید 71 ..................................................................
ضبط صفحه نمایش با نرمافزار 70 ..................................................................... Camtesia
تنظیمات ضبط را سفارشی کنید 71 .................................................................................
پایان ضبط 71 .......................................................................................................
اشتباهات را حذف کنید 71 ..........................................................................................
عنوان ،حاشیهنویسی ،جلوهها و موارد دیگر را اضافه کنید 71 .......................................................
تهیه خروجی و اشتراکگذاری 71 ...................................................................................

فصل پنجم
همه چیز در مورد راهاندازی یک استودیو 64 ................................................................
قدم اول :عایقبندی صوتی 78 ......................................................................................
قدم دوم ،نصب پرده سبز (یا رنگ سبز) 72 .........................................................................
قدم سوم :نصب جاذبهای صدا 81 .................................................................................
قدم چهارم :عایقکاری درب ورودی استودیو 81 ....................................................................
قدم پنجم :خرید کامپیوتر – کیس و مانیتور 81 .....................................................................
قدم ششم ،تهیه کامپیوتر – کارت میکس 86 .......................................................................
قدم هفتم ،خرید دوربین 87 .........................................................................................
قدم هشتم ،تهیه تجهیزات نور و نورپردازی پرده سبز و سوژه 88 ...................................................
قدم نهم :خرید تجهیزات صوتی 21 .................................................................................
قدم ششم :تهیه خط اینترنت 21 ....................................................................................
قدم هفتم :انتخاب میزبان پادکست و آموزش آنالین 21 ............................................................
مراحل نرمافزاری استریمینگ 21 ....................................................................................
مرحله یکم ،اطمینان از ثبات ارتباطات 21 ...........................................................................
مرحله دوم ،انتخاب نرمافزار استریمینگ و تدوین 26 ................................................................
مرحله دهم ،انتخاب اینترنت پرسرعت استریمینگ آنالین 27 .......................................................
نحوۀ حذف پرده سبز 011 ..........................................................................................
و اما چگونگی استریم و پخش! 012 ................................................................................
نمایش تصویر در تصویر و ایجاد متن و تایتل 001 .................................................................
تصویر در تصویر گفتگوی زنده 001 ................................................................................
ساخت استودیوی مجازی 008 ...................................................................... Virtual Sets
قراردادن لوگوی ثابت روی تصویر 016 .............................................................................
فصل ششم
دیجیتال مارکتینگ در خدمت آموزش آنالین 921 .........................................................
دیجیتال مارکتینگ در خدمت آموزش آنالین 012 ..................................................................
یکم :سئو )012 ............................................................................................. (SEO
دوم :تبلیغات 011 ............................................................................................ PPC
سوم :بازاریابی ایمیلی 010 ..........................................................................................
چهارم :بازاریابی رسانههای اجتماعی 011 ...........................................................................

ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻧﺎﺷﺮ

ﻂ ﯽ ا رات ﺆ ﻪ ﯽ ﺮی د ﺒﺎ ان ان ﺘﺎب ﯽ ﺑﺎ ﺖ ﻋﺎ ﯽ ا ﺖ ﻮا ﺪ
ﻮا ﻪ ی روز ﺟﺎ ﻪ ﯽ و ﻋﻠ ﯽ ﻮر را ﺪ ا ﮑﺎن ﭘﻮ ﺶ د ﺪ.
ﺘﺎب د ﺒﺎ ان ان،ﯾﮏ ﺖ ﺪﯾﺪ ﻐ ﯽ وﻋﻠ ﯽ
ﺣﻤﺪ و ﺳﭙﺎس اﻳﺰد ﻣﻨﺎن را ﻛﻪ ﺑﺎ اﻟﻄﺎف ﺑﻴﻜﺮان ﺧﻮد اﻳﻦ ﺗﻮﻓﻴﻖ را ﺑﻪ ﻣﺎ ارزاﻧﻲ داﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ در راه
ارﺗﻘﺎي داﻧﺶ ﻋﻤﻮﻣﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم در زﻣﻴﻨﻪ ﭼﺎپ و ﻧﺸﺮ ﻛﺘﺐ ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺎمﻫﺎﻳﻲ
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻳﻢ ،ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮﻳﻢ.
ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ ﻋﻠﻮم وﺳﺮﻋﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ روزاﻓﺰون آن ،ﺷﺮاﻳﻄﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد آورده ﻛﻪ ﻫﺮ روز ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺤﻮﻻت
اﺳﺎﺳﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن ﻫﺴﺘﻴﻢ .اﻳﻦ ﮔﺴﺘﺮش و ﺗﻮﺳﻌﻪ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎب
را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪﻳﻤﻲﺗﺮﻳﻦ و راﺣﺖﺗﺮﻳﻦ راه دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و اﻃﻼعرﺳﺎﻧﻲ ،ﺑﻴﺶ از ﭘﻴﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ ،واﺣﺪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري اﺳﺎﺗﻴﺪ ،ﻣﺆﻟﻔﺎن،
ﻣﺘﺮﺟﻤﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان و ﻣﺤﻘﻘﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻼش ﻧﻤﻮده
ﺑﺮاي رﻓﻊ ﻛﻤﺒﻮدﻫﺎ و ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ،ﻣﻨﺎﺑﻌﻲ ﭘﺮﺑﺎر ،ﻣﻌﺘﺒﺮ و ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ در اﺧﺘﻴﺎر ﻋﻼﻗﻤﻨﺪان ﻗﺮار
دﻫﺪ.
ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻛﻪ در دﺳﺖ دارﻳﺪ ﺗﺄﻟﻴﻒ "ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﺷﺎﻫﻴﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮر" اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻼش ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺎ در ﻧﺸﺮ
دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان ﻣﻨﺘﺸﺮﮔﺸﺘﻪ و ﺷﺎﻳﺴﺘﻪ اﺳﺖ از ﻳﻜﺎﻳﻚ اﻳﻦ ﮔﺮاﻣﻴﺎن ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ.
ﺑﺎ ﻧﻈﺮات ﺧﻮد ﻣﺸﻮق و راﻫﻨﻤﺎي ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻴﺪ

ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻈﺮات و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدات وﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد،ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﻬﺘﺮ و دﻗﻴﻖ ﺗﺮ در ﺟﻬﺖ رﻓﻊ
ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻗﺪم ﺑﺮدارﻳﻢ.ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﭘﻴﺎم ﻫﺎﻳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﺎ از رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﺒﺎﮔﺮان
ﺗﻬﺮان ﺷﺎﻣﻞ ﺳﺎﻳﺘﻬﺎي ﻓﺮوﺷﮕﺎﻫﻲ و ﺻﻔﺤﻪ اﻳﻨﺴﺘﺎﮔﺮام و ﺷﻤﺎره ﻫﺎي ﺗﻤﺎس ﻛﻪ در ﺻﻔﺤﻪ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ
ﻛﺘﺎب آﻣﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.
ﻣﺪﻳﺮ اﻧﺘﺸﺎرات
ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻫﻨﺮي دﻳﺒﺎﮔﺮان ﺗﻬﺮان
dibagaran@mftplus.com

مقدمه مؤلف
آموزش آنالین کلمه کلیدی است که روند رو به رشدی را در سالیان اخیر در ایران از خود بجای گذاشته است .باا
گسترش دسترسی به اینترنت و همچنین تولید و عرضه ابزارهای تعاملی از جمله شابکههاای اجتمااعی نوظهاور
آموزش آنالین سادهتر و سریعتر از قبل توسعه یافته است .امکان تولید و انتشار ویدیو و صدا با کیفیت باال ،ارتباط
دوطرفه میان استاد و دانشجویان نوک پیکان این پیشرفتها بودهاند.
در این کتاب ،با توجه به تجربیاتی که در ایجاد ابزارهای آنالیان از جملاه وبساایتهاا و مناابع آموزشای آنالیان
داشتهام جزئیاتی از وجوه مختلف ایجاد یک پروژه آموزش آنالیان را بررسای و تشاریح نماودهام .مطمئناا ایجااد
دورههای آموزشی آنالین نیازمند تواناییها و مهارتهای مختلف از جمله راهانادازی بساتر انتشاار آنالیان ،تولیاد
منابع آموزشی شامل متن ،تصویر ،صدا ،ویدیو و ...خواهد بود .مطمئناا کساب درآماد و افازایش مخاطاب در دورۀ
آموزشی آنالین از ارکان اصلی هر پروژهای خواهد بود که در کتاب مروری بر روش های اثاربخش رشاد آنهاا بار
طبق بازاریابی دیجیتال داشتهام.
درنهایت در مسیر طیشده کتاب سعی نمودهام سادهترین و مقرونبهصرفهترین و در دسترسترین روشها را با
تکیه بر منابع معتبر و تجربیات فردی خود مرور نمایم.
شاهین حسینپور
me@shaahinhp.com

این کتاب تقدیم به همراهانم ،افسانه و شیدا

پیشگفتار
در این کتاب ،صفر تا صد راهاندازی و هدایت یک وبسایت و پروژه آموزش آنالین را مرور خواهیم نمود .آشنایی با
مفاهیم آموزش الکترونیک و آنالین ،نقش دیجیتال مارکتیناگ در توساعه وبساایت افازایش درآماد در آماوزش
آنالین ،تولید محتوای غنی و حرفهای آموزشی بر انواع بسترها ،از جملاه ویادیوهای حرفاهای و نیماه حرفاهای،
فایلهای صوتی آموزشی در قالب پادکستها از جمله این موارد هستند.
این کتاب مناسب طیف گستردهای از افراد است که قصد راهاندازی یک کسبوکار آموزش آنالین دارند .با توجاه
به تغییرات مهم سبک زندگی در سالیان اخیر باعث شده است آموزشهای آنالین و بدون نیاز به حضاور فیزیکای
مورد استقبال بیشتر مخاطبین قرار گیرد.
آیا مطالعه این کتاب مناسب شماست؟


اگر قصد راهاندازی یک کسبوکار ،آموزش آنالین براساس مهارتهای فردی خود دارید.
بهعنوان یک مربی نیاز به معرفی داشتههای خود به مخاطبین خود هستید.



اینفلوئنسر در شبکه های اجتماعی هستید و قصد دارید بهصورت حرفهای داشتهها و تواناییهای خود را






به مخاطبین خود ارائه دهید.
مخاطب دورههای آموزشی آنالین هستید ،تمایل دارید از پشتصحنه این دورههاای آموزشای اطاالع
پیدا کنید.
در کتاب جزئیاتی از نحوۀ راهاندازی استودیوهای آموزش آنالین (صدا و تصویر) ارائه شده است .بارای
درک دقیق تر ،تخمینی از هزینههای راهاندازی ارائه شده است .مدنظر داشته باشید بدیهی ایان هزیناه
با توجه به گذر زمان تغییراتی خواهند داشت.

برای مطالعه این کتاب چه مهارتهایی الزم است؟


فضای اینترنت ،مهارتهای سادهای را طلب ماینمایاد .در ایان کتااب ساعی شاده مهاارت پیچیاده



سادهترین شکل ممکن تشریح گردد .از کنار برخای از مفااهیم کلای کاه ممکان اسات در ابزارهاای
کاربردی مورد نیاز نباشد ،گذر نمودهایم تا تمرکز بر روی آموزش آنالین و ارائه آن باشد.
برای مطالعه کتاب ،میبایست به مفاهیم پایهای راهبری اینترنت و کامپیوتر آشنایی داشته باشید .برای



آشنایی با برخی جزئیات فنی ،پیوندهای مورد نظر در کتاب ارائه شده است.
در بخشهایی از کتااب ،نحاوۀ راهانادازی آماوزش آنالیان باهوسایله زیرسااخت وردپارس و افزوناه
 LearnPressتشریح شده است ،برای درک عمیقتر این بخش الزم است آشنایی اولیاه باا وردپارس
داشته باشید.

