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خػَغیبت دهَگزافیه هخبطجبى ضبهل سي، جٌس، ضغل، سطح سَاد تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟.  2          

خػَغیبت فزٌّگی هخبطجبى ضبهل سثبى، هذّت ٍ لَهیت تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟.  3          

رٍاى ضٌبختی هخبطجبى ضبهل ػبدات ٍرفتبر، ًگزش ٍ داًص تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟- خػَغیبت رفتبری .  4          

در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سیز اهتیبس دّیذ  □ثلی       □آیب هذارن ٍ هستٌذات تذٍیي اّذاف آهَسضی در دستزس هی ثبضذ؟ خیز .  1           

اّذاف تب چِ حذ لبثل دستزسی  ّستٌذ ؟.  2           

تفىیه ضذُ اًذ ؟ (اّذاف تب چِ حذ ثِ اّذاف جشیی ضبهل تؼییي ًَع تغییز، هذت سهبى السم جْت ایجبد آى ٍ جوؼیت ّذف.  3          

در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سیز اهتیبس دّیذ  □ثلی       □هذاخلِ ٍجَد دارًذ؟ خیز / آیب هذارن یب هستٌذات هطخع وزدى هخبطجبى رسبًِ .  1          

ٍسى ّبی فزم ارسضیبثی هَلتی هذیب

تذٍیي اّذاف آهَسضی.        ة

اّذاف تب چِ حذ لبثل اًذاسُ گیزی ّستٌذ ؟.  4          

آیب اّذاف ثز اسبس هطىالت هزتجط ثب سالهت اٍلَیت ثٌذی ضذُ اًذ ؟. 5          

 I .  ًِپیص هذاخلِ/ فزآیٌذُ پیص رسب

(ًیبسسٌجی)ثزرسی ٍضؼیت هَجَد .        الف

ضٌبسبیی هخبطجیي.        ج

: ......................................................... وسخه  جمعيت مخاطبيه: ....................... تيراش: ...................................... محل توليذ: .../..../.... تاريخ توليذ : ..................................................     موضوع مولتي مذيا

: .................................................................................................حذاقل امکاوات سخت افساري مورد وياز...........................................  ورم افسار.حذاقل تواوايي مورد وياز براي استفاده: ................................................             حذاقل امکاوات ورم افساري مورد وياز

ِ  هتي:     تؼزیف ِ  دیذاری  ٍ ضٌیذاری  اس جول ُ  ّوشهبى  اس چٌذیي  رسبً ِ  استفبد ِ  ّز گًَ ِ  ٍ اًتمبل  اطالػبت  اطالق  هی گزدد هَلتی  هذیب ث ایي  ػجبرت  . ، غذا، تػَیز، ػىس  ٍ پَیبًوبیی  جْت  ارائ

ِ  را فزاّن  هی وٌذCD - ROMدر هؼٌی  خبظ  خَد ّوبى  لَح فطزدُ اطالػبتی یب  ُ  اس چٌذیي  رسبً ِ ّبی  ضخػی  ثب ثىبرگیزی  سخت افشار ٍ ًزم افشار هٌبست  اهىبى  استفبد ِ  در رایبً ایي  .  است  و

ِ  ػلت جذاثیت  ثبال ٍ ٍیژگی  هٌحػز ثفزد آى  یؼٌی  تؼبهل   ِ  است (Interactivity)اثشار ث ِ  آهَسش  ًیش وبرثزدّبی  فزاٍاى  یبفت ِ  اطالػبت  در سهیٌ هٌظَر اس .  ثب هخبطت  در وویت  ٍ ویفیت  ارائ

.هَلتی هذیبی آهَسش سالهت، آى دستِ اس رسبًِ ای است وِ حذالل یىی اس اّذاف آى آهَسش سالهت ثبضذ

اطالػبت ووی هزتجط ثب هَلتی هذیب       

: طجك تمسین ثٌذی سیز ثذّیذ5  تب 1جْت ارسیبثی هَلتی هذیب ثِ ّز یه اس هؼیبرّبی سیز وِ ثػَرت  سَال هطزح ضذُ است اهتیبسی اس  

    ثسیبرضؼیف      ضؼیف         هتَسط          لَی          ثسیبر لَی

     1                2                   3                   4                   5

: .....................................................سازمان يا ارگان حمايت کىىذه: ................................................................سازمان يا ارگان تهيه کىىذه: ......................................................................     عىوان مولتي مذيا  

جوؼیت تحت تبثیز هطىل هزتجط ثب سالهت تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است ؟.  4          

هؼیبرّب ٍ سَاالت

در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سیز اهتیبس دّیذ  □ثلی       □در دستزس هی ثبضذ؟ خیز  (ًیبسسٌجی)آیب هذارن ٍ هستٌذات ثزرسی ٍضؼیت هَجَد .  1          

هطىل هزتجط ثب سالهت ثزرسی ضذُ است ؟ (ثزٍس/ ضیَع )در هطبلؼِ اًجبم ضذُ تب چِ حذ ٍسؼت . 2          

اّویت هطىل هزتجط ثب سالهت تب چِ حذ در ٍضؼیت هَجَد ثزرسی ضذُ است ؟.  3          

كد  :                نبم مسئول گروه ارزيببي:               کد ارزيبة:               نبم ارزيبة :                                  تبريخ ارزيببي :                                 تبريخ تحويل :                           نبم دانشگبه               

                                      : موضوع
:موضوعکد

:توضیح سایر
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26.4

20

42.2

30.3

27.5

40

40.6

15

34

33

33

10

58.7

41.3

15

50

50

15.6

25

37.5

37.5

15

50.7

49.3

14.4

51.7

48.3

14.4

؟  (درثبرُ یه هسئلِ هْن ٍ هجتال ثِ هخبطجیي)هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ ثزای هخبطت وبرثزد دارد .   1              

ُ  است  ؟ .   2               ِ  ضذ ِ  اغطالحبت  ٍ هَضَػبت  جذیذ ٍ تخػػی، تب چِ حذ تَضیحبت  ٍ هثبلْبی هٌبست  جْت  فْن  راحت تز هخبطت  ارائ ُ  ث ِ  ٌّگبم  اضبر ث

هَلتی هذیب حبضز تب چِ حذ اس ًظز هحتَا ثب ًوًَِ ّبی هطبثِ هتفبٍت است  ؟ .   1              

در هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ خاللیت ٍ ًَآٍری ثىبر رفتِ است  ؟ .   2              

هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ جذاة هی ثبضذ  ؟ .   1              

ُ  است ؟  (هبًٌذ فیلن، پَیبًوبیی، ػىس، طزاحی، جذٍل ٍ ًوَدار )در هحتَای  هَلتی هذیب تب چِ حذ اس اهىبًبت  ثػزی .   2               استفبدُ ضذ

هذاخلِ تب چِ حذ ثب ثَدجِ ٍ هٌبثغ هَجَد تٌبست دارد؟/  ًَع رسبًِ .   5         

هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ اس اػتجبر ػلوی ثزخَردار است ؟ .   1              

هَلتی هذیب تب چِ حذ اّذاف آهَسضی خَد را ثزای هخبطت تطزیح ًوَدُ است ؟.  2              

ثب تَجِ ثِ خػَغیبت رسبًِ، تب چِ حذ اس اطالػبت ثِ رٍس ٍ تبسُ استفبدُ ضذُ است؟ .   3              

          a . ثزرسی دلت(Accuracy)

هحتَای هَلتی هذیب.      الف

آیب هذارن ٍ هستٌذات اًتخبة رسبًِ جذیذ در دستزس است؟     خیز             ثلی         در غَرت هثجت ثَدى پبسخ ثِ سَاالت سیز اهتیبس دّیذ  . 1          

هذاخلِ جذیذ تب چِ حذ ضزٍرت دارد؟/  در غَرت ٍجَد رسبًِ هٌبست ٍ در دستزس لجلی تَلیذ رسبًِ . 2          

تٌبست دارد؟ (سي، جٌس، سطح سَاد، سثبى )هذاخلِ تب چِ حذ ثب خػَغیبت هخبطجبى /  ًَع رسبًِ .   3         

هذاخلِ تب چِ حذ ثب اّذاف پیبم آهَسضی  تٌبست دارد؟/  ًَع رسبًِ .   4         

ًیبس ّبی آهَسضی هخبطجبى تب چِ حذ ثزرسی ضذُ است؟.  5          

هذاخلِ/ اًتخبة رسبًِ .        د

          g . همجَلیت(Credibility)

 II . خػَغیبت هَلتی هذیب

b - ػذم تٌبلض ٍیىپبرچگی(consistency)

          c . ضفبفیت(Clearity)

هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ اس یىپبرچگی ثزخَردار است ؟ .   1              

هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ ثب اطالػبت ثذست آهذُ اس هٌبثغ دیگز ّوبٌّگ است ؟ .   2              

          e . جذاثیت(Appealing)

          f . خاللیت(Creativity)

          d . هٌبسجت داضتي(Relevancy)

هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ ثب خػَغیبت  دهَگزافیه ٍفزٌّگی هخبطجیي تٌبست دارد  ؟ .   2              

هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ ثب خػَغیبت  رٍاًطٌبختی رفتبری هخبطجیي تٌبست دارد  ؟ .   3              

هحتَای هَلتی هذیب تب چِ حذ سبدُ ٍ لبثل فْن ثیبى ضذُ است ؟ .   1              
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طزاحی غفحبت هَلتی هذیب تب چِ حذ جذاة هی ثبضذ ؟.  1                 

طزاحی  غفحبت  هَلتی هذیب تب چِ حذ اس تزویت رًگ ّوبٌّگ ٍ هتٌبست ثب هحتَا ثزخَردار است ؟. 3                 

تزویت ثٌذی غفحِ هَلتی هذیب تب چِ حذ هٌبست است؟. 4                 

          c  .هٌبثغ هَلتی هذیب

            d .طزاحی غفحبت هَلتی هذیب

ِ  هَضَػبت  جذیذ)طزاحی  غفحبت  هَلتی هذیب تب چِ حذ ثب تغییز هجبحث . 2                   ِ  جشئی  ٍ یب ثب ٍرٍد ث تغییز هی وٌذ ؟  (اس ولی  ث

سبختبر هَلتی هذیب.      ة

            C . تػبٍیز ثبثت ٍ هتحزن

ویفیت تػبٍیز ثِ وبر رفتِ در هَلتی هذیب چگًَِ است ؟    .1                      

ویفیت اغَات ٍ هَسیمی ثِ وبر رفتِ در هَلتی هذیب چگًَِ است؟   .1                      

هَسیمی ّبی ثىبر رفتِ در هَلتی هذیب تب چِ حذ جذاة ٍ هتٌبست ثب هَضَع ّستٌذ  ؟    .2                      

ویفیت جذاٍل ٍ ًوَدارّبی ثِ وبر رفتِ در هَلتی هذیب چگًَِ است ؟   .3                      

آیب هَلتی هذیب هٌبثؼی را وِ در تْیِ هحتَا ثىبر رفتِ است ثِ هخبطت ارائِ هی وٌذ ؟.  1                

ثب تَجِ ثِ هَضَع هَلتی هذیب تب چِ حذ اس هٌبثغ ثِ رٍس ٍ هؼتجز استفبدُ ضذُ است ؟.  2                

را ثِ هخبطت ارائِ هی دّذ ؟ (Useful Links)آیب هَلتی هذیب ثخطی تحت ػٌَاى ارجبػبت هفیذ .  3                

سبسهبى یب سبسهبًْبی هجزی هَلتی هذیب اس ًظز ػولىزدّبی هزتجط تب چِ حذ هَرد اػتوبد هخبطجیي هی ثبضٌذ ؟ .   1              

ثزای ارائِ هحتَا تب چِ حذ اس هٌبثغ ٍ افزاد هَرد لجَل هخبطجیي استفبدُ ضذُ است  ؟ .   2              

فًَت ّبی  ثىبر رفتِ در هتي هَلتی هذیب تب چِ حذ خَاًب ّستٌذ؟.  1                     

آیب اًذاسُ فًَت ّب ی هتي هَلتی هذیب ثزای استفبدُ هخبطت هٌبست ّستٌذ  ؟    .  3                     

فًَت ّبی  ثىبر رفتِ در هتي هَلتی هذیب تب چِ حذ سیجب ّستٌذ؟ .  2                     

            a .ضٌبسٌبهِ هَلتی هذیب

            b .رسبًِ ّبی ثىبر رفتِ در هَلتی هذیب

                A . هتي

            B . غَت ٍ هَسیمی

ُ اًذ؟ آیب تبریخ  .1                ُ  هَلتی هذیب  هطخع  ضذ ِ  تَلیذوٌٌذ ، هحل  تَلیذ ٍ هؤسس

ُ  است  .2                ُ  تخػع  آًْب ثِ هخبطت ارائِ  ضذ ِ  ّوزا ؟ آیب هطخػبت  ًَیسٌذگبى  ٍ سفبرش دٌّذگبى هَلتی هذیب ث

ِ  است  .3                ؟ آیب اطالػبت  السم  جْت  ارتجبط  ثب سبسهبى سفبرش دٌّذُ در اختیبرهخبطت  لزار گزفت

(  ًوزُ ثیبفشاییذ1+، در غَرت ارایِ ّز یه، 1= در غَرت ػذم ارایِ ّیچ یه *- )ثِ هخبطت ارائِ ضذُ است ؟  (، همذار حبفظِ هَرد ًیبس، ًَع وبرت غَت، ًَع وبرت تػَیزCPUضبهل )آیب حذالل سخت افشار هَرد ًیبس ثزای اجزای هَلتی هذیب   .4               

ویفیت فیلن ٍ پَیبًوبیی ثِ وبر رفتِ در هَلتی هذیب چگًَِ است؟   .2                      

ثِ هخبطت ارائِ ضذُ است ؟ (اػن اس ًَع سیستن ػبهل ٍ ثزًبهِ ّبی گزافیىی جبًجی)آیب حذالل ًزم افشار هَرد ًیبس ثزای اجزای هَلتی هذیب   .5               
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را دارا است؟  (Upgrade)آیب هَلتی هذیب دارای لبثلیت تَسؼِ پذیزی.  3                 

ارسیبثی هَلتی هذیب تب چِ حذ دستیبثی ثِ اّذاف آهَسضی را سٌجیذُ است   ؟   .2           

را سٌجیذُ است  ؟  (تغییز داًص، ًگزش ٍ رفتبر)ارسیبثی هَلتی هذیب تب چِ حذ تبثیز ثز هخبطجیي  .3           

هَلتی هذیب را چگًَِ ارسیبثی هی وٌیذ؟ (Install & Uninstall)لبثلیت ًػت ٍ ثزداضتي . 8                 

آیب هَلتی هذیب دفتزچِ راٌّوب جْت ارائِ اطالػبت ثِ هخبطت ارائِ هی دّذ  ؟ .1            

آیىًَْبی اًتخبة ضذُ تب چِ حذ ثب ارجبػبت آًْب تٌبست دارًذ ؟ . 5                 

لبثلیت ّبی هَلتی هذیب.      ج

را سٌجیذُ است  ؟  (هبًٌذ تذاخل ثب ًزم افشارّبی دیگز )ارسیبثی هَلتی هذیب تب چِ حذ ًَالع هَلتی هذیب  .4           

؟ هَلتی هذیب تب چِ حذ ثِ راحتی در دستزس هخبطت لزار هی گیزد .3           

؟ لیوت هَلتی هذیب تب چِ حذ ثب اهىبى خزیذ هخبطت تٌبست دارد .5           

.درغَرت هثجت پبسخ ثِ سؤال سیز اهتیبس دّیذ      □ثلی         □ارسضیبثی ثزًبهِ پبیگبُ اطالع رسبًی ٍجَد دارد؟   خیز    / آیب ثزًبهِ ای ثزای ارسیبثی . 1                

لیوت هَلتی هذیب تب چِ حذ ثب تَاًبیی ّبی آى تٌبست دارد؟ .4           

هَلتی هذیب ثب هخبطت را چگًَِ ارسیبثی هی وٌیذ؟ (Interactivity)لبثلیت تؼبهل .  1                 

هَلتی هذیب را چگًَِ ارسیبثی هی وٌیذ؟  (Search)لبثلیت جستجَ .  2                 

لبثلیت استفبدُ هَلتی هذیب ثزای افزاد ًبتَاى چگًَِ است؟. 9                 

ویفیت ثستِ ثٌذی هَلتی هذیب چگًَِ است  ؟ .2            

 III . تَلیذ هَلتی هذیب

هَلتی هذیب را چگًَِ ارسیبثی هی وٌیذ؟  (Help)لبثلیت ووه رسبًی .  4                 

هَلتی هذیب را چگًَِ ارسیبثی هی وٌیذ ؟ (Print)لبثلیت چبح . 5                 

 IV .  ارسضیبثی هَلتی هذیب/ ارسیبثی

هَلتی هذیب را چگًَِ ارسیبثی هی وٌیذ؟ (Navigation)لبثلیت ّذایت . 6                 

؟ (ارجبػبت هتٌَع ثِ هٌبثغ هؼتجز ایٌتزًتی)هَلتی هذیب را چگًَِ ارسیبثی هی وٌیذ  (Internet)لبثلیت اتػبل ثِ ایٌتزًت . 7                 
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