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مقدمه 

بار الها سپاس بيکران تو را، که به ما توفيق خدمتگزاری به نسل جوان و آينده ساز ايران 
اسالمی را عطا فرمودی اميد است اين اثر بتواند نقشی هرچند کوچک در خدمت به جامعه تعليم 

و تربيت کشور بردارد و زمينه اشتغال فعال هنرجويان عزيز را فراهم نمايد 
در اين کتاب که به آموزش نرم افزار چند رسانه ای captivate اختصاص دارد سعی بر آن 
شده که مطالب کتاب به شکلی ساده و در عين حال کاربردی آموزش داده شود به طوری که هنرجويان 

عزيز بتوانند با فراگيری کامل اين نرم افزار، اقدام به تهيه و توليد يک چند رسانه ای نمايند
همانطورکه می دانيد امروزه گسترش استفاده از آموزش های الکترونيکی و استفاده از چند 
رسانه ای ها در آموزش مطالب مختلف، يکی از راه های برون رفت از آموزش سنتی به سمت آموزش 
مدرن است و همين عامل، هر روز بر نياز گسترده مراکز آموزشی به استفاده از چند رسانه ای های 
آموزشی می افزايد استفاده از چند رسانه ای ها فقط به آموزش ختم نمی شود بلکه مراکز تجاری، 
رسانه ای ها  چند  به کارگيری  را،  خود  محصوالت  معرفی  راه های  از  يکی  نيز  شرکت ها  مؤسسات، 

به سبب جذابيت و نفوذپذيری گسترده آن می دانند
در اين کتاب اگرچه بيشتر مطالب بر پايه تهيه و توليد چند رسانه ای های آموزشی قرار داده 
شده ولی هنرجويان عزيز می توانند با فراگيری مطالب ارائه شده در کتاب، از اين آموخته ها در تهيه 

و توليد انواع مختلف چند رسانه ای ها استفاده کنند
داخل  تمرينات  حل  بر  عالوه  مذکور  کتاب  تدريس  در  خواهشمنديم،  محترم  همکاران  از 
کتاب، کارگاه های چندرسانه ای آخر فصل را نيز که بر پايه پروژه های کاربردی ارائه شده است، در 
ساعات عملی درس، توسط هنرجويان پياده سازی کرده و در پايان آموزش کتاب نيز از اين عزيزان، 

يک پروژه چند رسانه ای به صورت انفرادی يا گروهی دريافت نمايند
در پايان جا دارد از تمامی عزيزانی که ما را در پديد آوردن اين اثر ياری نمودند به خصوص 
خانم مهندس ليال سعيد و آقای مهندس علی سيف الهی کمال تشکر و سپاسگزاری را داشته باشيم 
از شما همکاران محترم نيز خواهشمنديم ما را از نظرات و پيشنهادات ارزشمندتان بهره مند  ضمناً 

نماييد
   محمد رضا محمدی، غالمرضا مينايی
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رسانه ای و  نرم افزار های چند  توليد  تهيه و  رايانه،  کاربردی در حوزه  گرايش های  يکی از 
کسب  را  حوزه  اين  در  کار  برای  اوليه  آمادگی  درس  اين  آموزش  با  است  الکترونيکی  محتوای 
خواهيد کرد اين درس همچنين پيش نياز آموزش درس برنامه سازی ٣ و بخش دوم درس بسته های 
ارائه  دروس  اين  برای  مناسبی  کاربردی  پروژه های  تا  می کند  کمک  شما  به  و  است   ٣ نرم افزاری 

دهيد
آموزش اين کتاب بر اساس يک پروژه کلی باعث خواهد شد مشکالت اجرايی کار را بهتر 
لمس کنيد از طرف ديگر مطالب را کاربردی تر و آسان تر ياد می گيريد لذا توصيه می شود که يک 
پروژه مناسب را انتخاب کنيد و به تناسب محتوای هر فصل قسمتی از پروژه خود را کامل نماييد

برخی از پروژه هايی که می توانيد انتخاب کنيد در فصل آخر کتاب آورده شده است برای هر يک از 
موارد انتخابی الزم است از يک طرح اوليه و فيلم نامه ساده استفاده کنيد تا روند اجرايی پروژه با 

نظم بهتری قابل انجام باشد
در پايان درس، پروژه تکميل شده را تحويل هنرآموز خود بدهيد توجه کنيد که قسمتی از 

نمره عملی به پروژه اختصاص دارد

هدف کلی

آشنايی با مبانی چند رسانه ای، شبيه سازی محيط های نرم افزاری،
 آزمون های الکترونيکی و توليد نرم افزار های چند رسانه ای


