
 آشنائی با رسانه های ترویجی



:اهداف اختصاصی  

آشنایی با مفهوم رسانه 
آشنایی با حیطه های یادگیری 
آشنایی با انواع رسانه های ترویجی 
 آشنائی با سیاست ها و برنامه های رسانه ای دفتر شبکه

 دانش و رسانه های ترویجی
آشنائی با چگونگی تولید رسانه های ترویجی 
 



 (Media)تعریف رسانه
  رسانه در لغت به واسطه،وسیله،ماده وسط یا ربط دوچیس،حد

 .واصل و سر انجام،وسیله نقل وانتقال تعریف شده است
 
ی برقراری ارتباط بین  رسانه ابسار و مجرای انتقال پیام و واسطه

 گیرنده و فرستنده است

 

 
 اطالعات رسانه فراگيران



 
:اهداف رفتاری درسه حوزه نوشته میشوند   

 (Cognitive Domain ) حیطة شناختی-1

 (Affective Domain )(عاطفی)نگرشیحیطة -2

 (Psychomotor Domain ) (مهارتی)حركتی-حیطة روانی-3
 

 



 طبقه بندی هدفهای آموزشی در حيطه ی شناختی

 دانش 1.

 ك رد2.

 كاربرد 3.

 تجسيه و تحليل 4.

 سنتس و تركيب 5.

 ارزشيابي و قضاوت6.

 



 طبقه بندی هدفهای آموزشی در حيطه ی نگراشی

 دريافت1.
 پاسخ2.
 ارج نهادن3.
 سازماندهي ارزش ها4.
 وجداني كردن ارزش ها5.



حرکتی-طبقه بندی هدفهای آموزشی در حيطه ی روانی   

 دريافت1.
 آمادگي2.
 پاسخ هدايت شده3.
 خودكار شدن عمل4.
 رفتار مركب5.
 تطبيق و ابداع6.



 رسانه ها ی ترویجی

تغییر ٍ هْبرت افسایص اطالعبت، ٍ داًص اًتقبل ثرای ثتَاًذ کِ اثساری  ّر 
  ریٌفعبى توبهی ٍ کطبٍرزی ثخص ثرداراى ثْرُ  کطبٍرزاى)هخبطت ًگرش

 گیرد، قرار استفبدُ هَرد یبدگیری کیفیت افسایص ثرای یب ٍ (ثخص ایي
 دارد  ًبم ترٍیجی رسبًِ

 
.ثرطرف  خبظ هسئلِ چٌذ یب یک در را کطبٍرزاى ًیبز کِ اثساری ّر  

  اًتخبة یبدگیری ثِ کوک ثرای ای ٍسیلِ یک  عٌَاى ثِ تَاًذ هی ًوبیذ
   .ضَد گفتِ ترٍیجی رسبًِ آى ثِ اغطالح ثِ ضَدکِ

 



رسانه های دیداری 
 و شنيداری



 سياست ها و برنامه های دفتر شبکه دانش و رسانه های ترویجی

افسایش توليد و انتشار رسانه های نوشتاری 

 افسایش و توليد فيلم و برنامه های تلویسیونی 

 افسایش توليد رسانه های مبتنی برIT و ICT 



 فرایند توليد رسانه های تروویجی

(تولید محتوا)متن علمی 

مهندسی رسانه 

تائید در شورای انتشارات معاونت 

  داوری 

ویراستاری ترویجی 

بسته به نوع رسانه در فرایند تولید 

 تکثیر رسانه تولیدی 



 نشریه ترویجی
  رٍاى ٍ سبدُ کَتبُ، جوالت آى ًگبرش هجٌبی کِ است ًَضتبری رسبًِ ًَعی-

  .است راحت (ثردارثْرُ) اغلی هخبطت ثرای آى فْن کِ است
 فػل ثراسبس آى هحتَای ٍ هتورکس خبظ هَضَع یک رٍی ثر ترٍیجی ًطریِ-

 ضذُ،ثرًبهِ تعییي قجل از رفتبری ّذف یک ثِ رسیذى ثرای هطخع ثٌذی
 .ضَد هی هٌتطر ٍ تَلیذ ریسی،



 :اجضای ّش ًطشیِ ضاهل
هقذهِ حاٍی اّویت ٍ ضشٍست هَضَع ٍ ضاکلِ اصلی ًطشیِ ٍ  -

 .گَیای ّذف است
ساختاسی هطخص ٍ داسای فصل تٌذی هٌاسة ٍاضح، کاهل ٍ   -

 .قاتل فْن داسد
 تخص خالصِ هطلة ٍ ًتیجِ گیشی هختصش ٍ هفیذ داسد -

ّای کَتاُ  ٍ اص لغات سادُ، جوالت ٍ پاساگشاف
 .کٌذهی دسخَس فْن هخاطثیي استفادُ 

 

جلذ یک  ًطشیِ تشٍیجی  داسای ػکسی است کِ گَیای هَضَع  
. ًطشیِ است  ٍ تا سًگ هٌاسة اًتخاب ضذُ است  

 

.پشداصدصشفا تِ یک هطلة ٍاحذ هی  

 

ّش ًطشیِ تشٍیجی یک ّذف اصلی ٍ یک ّذف فشػی سا دًثال  
کٌذ هی  

 

اطالػات اسائِ ضذُ اص ضشٍع تا پایاى تِ تشتیثی تٌظین  
اصَل  . داسداًذ کِ خَاًٌذُ سا ػالقوٌذ ًگِ هیضذُ

-فصل تٌذی هٌاسة ٍ تقذم ٍ تأخش هطالة سػایت هی
 .ضَد

استفادُ اص تیتشاصلی،تیتش فشػی ٍ صیش تیتش دس ًگاسش هحتَا الضاهی  
ّای  ّا ٍ هذلتش ًطشیِ تا حشٍف دسضت ٍ یا طشحهطالة هْن. است

گیشًذهطخص هَسد تاکیذ قشاس هی  

 

ّای صیثا  ًطشیِ تشٍیجی حاٍی جذاٍل، تصاٍیش ٍ طشح
.ٍ قاتل فْن است  

 

ّای هٌطثق تا آداب، سسَم ٍ اػتقادات  اص تصاٍیش ٍ هثال
.ضَدهخاطثیي استفادُ هی  

 

 ویژگی های  نشریه ترویجی 



ّای ساختاسی تٌظین ضَد ٍ قاتلل فْلن تلشای هخاطثلاى ًطلشیِ      هحتَا تایذ سادُ، سٍاى ٍ تِ دٍس اص پیچیذگی•
 . تاضذ

 . تِ جای اصطالحات تخصصی التیي هؼادل فاسسی قشاس دادُ ضَد•
تش اساس هشاتة یلادگیشی، اصلَل   . تشای ضشٍع ّش هطلة جذیذ اص تیتش اصلی ٍ یا تیتش فشػی استفادُ ضَد•

 . تقذم ٍ تاخش فصل تٌذی هطالة ًطشیِ  سػایت ضَد

 .دس هتي ًطشیِ صتاى ًَضتاسی ٍ صتاى تصَیش هکول ّن تاضٌذ•
اص جذاٍل ٍ ًوَداسّای سادُ ٍ کن حجن استفادُ ضَد تا تتَاًذ تِ  اًتقال سشیغ ٍ هَثش اطالػات تِ هخاطة •

 .کوک کٌذ
 .چاج ضَد( تِ صَست خَاًا)ًکات هْن ٍ جالة دسضت ٍ سًگی •
دس هلتي ًطلشیِ تشٍیجلی تلِ     . ّش یک اص تصاٍیش جذاٍل ٍ ًوَداسّلا داسای ضلواسُ ٍ تَضلیح کاهلل تاضلذ     •

 .جذاٍل، ًوَداسّا ٍ تصاٍیش اسجاع ضَد
ّای  غیش هشتثط کِ رّي ٍ تَجِ هخاطة سا اص هَضَع اصلی دٍس هی کٌذ اسلتفادُ  دس هتي ًثایذ اص ػکس•

 .تصاٍیش تایذ هتٌاسة تا هتي ٍ هکول آى تاضٌذ. ضَد
 . تا حذ اهکاى اص تصاٍیش اصلی کِ تَسط ًَیسٌذُ هحتَا تْیِ ضذُ است استفادُ ضَد•

 .هتًَی کِ کوک تِ فْن هَضَع اصلی ًوی کٌذ دس هحتَای اصلی ًطشیِ قشاس دادُ ًطَد•

 محتوای نشریه ترویجی



 دستنامه ترویجی

ِای داًص یا ًَضتاسی -تشسیوی سساًِ ًَػی  دستٌاه ِ   قاتل کَچک، سادُ، اغلة ًَیس
 هَسد دس کاهل ٍ پایِ اطالػات اسائِ تِ کِ است کافی ٍ هختصش اطالػات حاٍی ٍ حول
 .پشداصد هی هحصَل یا هَضَع یک

 ًِوَداس جذٍل، فشهَل، دستشگیشًذُ ٍ ّوشاُ هشجغ یک دستٌاهِ دیگش ػثاست ت ٍ  
-هضسػِ کاستشدی ٍ اساسی اطالػات حاٍی ٍ است ًظش هَسد هَضَع صهیٌِ دس اطالػات

 است غیشهسلح چطن تا هطاّذُ قاتل تشجیحاً کِ است کلیذی ًکات ٍ ای
 
 

 



 
 

:رعایت نکات زیر برای متن دستنامه ترویجی السامی است   

تش .ضَد استفادُ فشػی تیتش یا ٍ اصلی تیتش اص جذیذ هطلة ّش ضشٍع تشای 
 دستٌاهِ هطالة تٌذی فصل تاخش ٍ تقذم اصَل یادگیشی، هشاتة اساس

  .ضَد سػایت
تاضذ کاهل تَضیح ٍ ضواسُ داسای ًوَداسّا ٍ جذاٍل تصاٍیش، اص یک ّش. 

 .ضَد اسجاع تصاٍیش ٍ ًوَداسّا جذاٍل، تِ تشٍیجی دستٌاهِ هتي دس
اص سا هخاطة تَجِ ٍ رّي کِ هشتثط غیش  ّایػکس اص ًثایذ هتي دس 

  هتي تا هتٌاسة تایذ تصاٍیش .تصَیش ضَد استفادُ کٌذ هی دٍس اصلی هَضَع
   .تاضٌذ آى هکول ٍ
است ضذُ تْیِ هحتَا ًَیسٌذُ تَسط کِ اصلی تصاٍیش اص اهکاى حذ تا 

 ضَد استفادُ



کٌذ دس هحتَای اصلی دستٌاهِ  قشاس دادُ  هتًَی کِ کوک تِ فْن هَضَع اصلی ًوی
 .ًطَد

 
 سادُ ًَیسی ٍ استفادُ اص جوالت ًسثتا کَتاُ، سػایت کاهل قَاػذ دستَسی ادتیات

فاسسی ، تکاسگیشی ػالئن ًگاسضی تایذ تِ ًحَی تاضذ کِ تِ یادگیشی ٍ فْن هطالة  
 .کوک هی کٌذ

 
 هتي تایذ غالثا ّوشاُ تا تصاٍیش  تٌظین ضَد تِ ًحَی کِ فْن دقیق اص هحتَای ّش

پاساگشاف ٍ یا ّش قسوت اص یک تیتش یا صیش تیتش هٌَط تِ هطاّذُ آى هَضَع یا هفَْم 
 .دس ػکس تاضذ

 
  هَضَع هَسد تحث دستٌاهِ تایذ تِ ًحَی تْیِ ٍ تٌظین ضَد کِ غالثا  تِ سَاالت ٍ یا

 .  اتْاهاتی تپشداصد کِ هوکي است تِ رّي هخاطة خطَس کٌذ

 



هحصَلی خشها ضَدکِ هی گفتِ هثالً) هَضَع یک کلیات هَسد  دس 
  تِ ًیاصی (ضَد هی کطت کطَس جٌَتی هٌاطق اکثش دس کِ است گشهسیشی

 تَصیِ هتي داخل دس هٌثغ رکش هَاسد سایش دس .ًیست هتي داخل دس هٌاتغ رکش
 .ضَدهی

 
تؼاسیف رکش ،(گزضتِ هشٍسادتیات) ّا ًگاضتِ پیطیٌِ هطالؼِ ًگاسش اص ٍ 

  اجتٌاب کٌذهی دٍس هَضَع اصل اص سا خَاًٌذُ رّي کِ هتؼذد ّایفشهَل
 .ضَد

 
 ِاص اصطالحات تخصصی التیي دس کٌاس هؼادل فاسسی آًْا هی تَاى دس دستٌاه

 .استفادُ کشد



آٍسدُ پاٍسقی صَست تِ تَاًذهی هْن ًکات یا کلوات تؼاسیف دستٌاهِ دس 
 .ضَد

 
ًیاص اطالػات ًَع دٍ تِ فقط ، هتي داخل دس استفادُ هَسد هٌثغ رکش تشای 

 ًَضتي اص تایستی هتي دس . (چاج سال ٍ گاى/ًَیسٌذُ خاًَادگی ًام) است
 تٌذیجولِ ًَع تا هتٌاسة .ضَد خَدداسی القاب، هتشجن، ًام کَچک، ًام
 :ًوَد استفادُ تَاىهی صیش ّایضیَُ اص

 

 ......هشاحل ضاهل  (Peterson,1990) پتشسَى اکتطافی هذل -

 .....دّذهی ًطاى (1396) اهیشی تحقیقات ًتایج -

 




