
tritappآموزش مجازی در 
برگزار کنیم؟tritappچگونه کالس های خود را به صورت مجازی در 



tritappپنج گام ساده برای برگزاری دوره های آموزشی مجازی در 

محتوای آموزشی مجازی خود را آماده کنید-1

وا محتوا را در بخش اپیزودهای آموزشی بارگذاری کنید تا دانشجویان پیش از زمان کالس، محت-2

.را مشاهده کنند

یک گروه تبادل نظر و پرسش و پاسخ بسازید-3

پرسش های( یا به صورت شخصی)در زمان تعیین شده برای کالس، همه دانشجویان در گروه -4

خود را مطرح کرده و استاد پاسخ می دهد یا میان دانشجویان به بحث گذاشته می شود

ان را آزمون های کوتاه با تعریف بازه های زمانی مشخص برگزار کنید و میزان یادگیری دانشجوی-5

.ارزیابی کنید



محتوای آموزشی مجازی خود را آماده کنید -1گام 

باشد... یا PPT ،PDF ،DOCمحتوای آموزشی می تواند در قالب ویدئو، صوت، هر فایلی مانند 

دبرای تولید محتوا استفاده کرده و ترکیبی از فایل ارائه و صوت خود را آماده کنیCamtasiaمی توانید از نرم افزار 

هیچ محدودیتی در مدت زمان فایل های آموزشی وجود ندارد، اما پیشنهاد می شود برای اثربخشی بهتر، هر محتوای 

.دقیقه نباشد و برای مدت بیشتر، در قالب چند ویدئو ارائه خود را آماده کنید15ویدئویی بیش از 



نیدمحتوا را برای مشاهده دانشجویان در بخش اپیزودهای آموزشی بارگذاری ک-2گام 





و سپس انتخاب  Newدکمه 
اپیزود آموزشیگزینه 

تعریف اپیزود آموزشی



ی اپیزود بارگذارهبدسترسی
شده در پروفایل استاد

انتخاب محتوای آموزشی مشاهده محتوای آموزشی



بسازیدیک گروه تبادل نظر و پرسش و پاسخ -4و 3گام 

و سپس انتخاب  Newدکمه 
گزینه گروه

/  تعریف گروه، عمومی
اختصاصی و عضویت اعضا

طرح مباحث، آزمون، نظرسنجی 
در گروه... و 

گروه عمومی 
باشد؟

بااا تفااه ازه تن تراا، گااروه  ❑
می توتنید زر نمان برگااتر 
کااااااسش  ارفاااااا   ا و 
اافاااا  ا  زتنیاااروران رت 
.دبه صورت برخط اافا ز ی

ترفاا تمکاانگاروهتر،زر❑
فایلهدددا صددد   ویددد،   

.وجوز زترزمختلفومتن

طررق تر، گاروه تن م چنی،❑
می توتنیااااد تن زتنیااااروران 

بگیرراد راا تن تریاانآزم ن
.کنیدنظرسنجی



برگزاری آزمون های کوتاه و سنجش میزان یادگیری دانشجویان-5گام 

عنوتن آنمون

مه، فؤت 

توضیحات زر مورز فوت 

تنهخاب گروه زتنیروران

...زندتن ااشکی 

و سپس انتخاب  Newدکمه 
گزینه کوییز

وهگروپرسشنوعپرسش،تعریف
مهلت پاسخ گوییودانشجویان

برای پرسش های )تعیین پاسخ ها 
(چند گزینه ای

:انواع آزمون ها
تیررحی•

را بااگارنه ت چند•
زرفاااااا گارنااااااه

(Single Choice)

گارنه ت  باا چنادچند•
اافااااااا زرفاااااا  

(Multiple Choice)



www.tritapp.net

 support@tritapp.net

+98 (21) 88 39 53 67 (در ساعات کاری)

@TritApp_Support

@tritappp

Any 

Question & 

Support ➔

+98 (902) 411 9268


