
 

 

 

iSpring Suite افزاریست برای تولید  یک مجموعه نرم چیست؟
 محتوای الکترونیکی جذاب و استاندارد

نیست بلکه ترکیبی چون یک نرم افزار مجزا  گویند؟می Suiteچرا به آن 
 ( است.Suiteنرم افزار در یک مجموعه ) 7از 

 تألیف محتوا دارد؟ هایهایی نسبت به سایر نرم افزار چه مزیت

 جامع و چند منظوره بودن 
 یادگیری آسان و مبتنی بر پاورپوینت 
 های مختلفگرا بودن در دیوایسواکنش 
 های متنوعخروجی 
 و آفیس های مختلف ویندوزپشتیبانی از نسخه 
 ترنیاز به امکانات سخت افزاری پایین 

 بلی؟ شودآیا این نرم افزار بصورت افزونه در پاورپوینت نصب می

هم بله و هم نه. هسته اصلی  پس فقط یک افزونه پاورپوینت است؟
شود و استفاده این نرم افزار بر روی پاورپوینت بصورت افزونه نصب می

توان نرم افزار دیگر این مجموعه را می 6اما  ،از آن نیازمند پاورپوینت است
گانه و بدون نیاز پاورپوینت استفاده کرد. بنابراین بسیار فراتر ابصورت جد

 از یک افزونه است.

 بلی حتما نام نرم افزارهای این مجموعه را نام ببرید؟ لطفا  

 iSpring Presenter 
 iSpring Visuals 
 iSpring Quizmaker 
 iSpring Talkmaster 
 iSpring Camp Pro 
 iSpring Flip 
 iSpring Auidio/Video Editor 

می  ؟بدهیمبا این نرم افزار انجام  می توانیم در کل چه کارهایی 
 توانیم: 

 بر روی اسالیدها صدا ضبط کنیم 
 بر روی اسالیدها فیلم ضبط کنیم 
 حذف، نویزگیری و ...( های ضبط شده را ویرایش کنیمصدا و فیلم( 
  صدای ضبط شده در یک منبع دیگر راImport سازی کنیم.و همگام 
 .محتوای تعاملی درست کنیم 
 نوع آزمون( 14) ها را طراحی، مدیریت و منتشر کنیم.انواع آزمون 
 )صفحه نمایش را ضبط کنیم )مشابه کامتازیا 
 های انطباقی )بر اساس توانایی فراگیر( طراحی کنیم.محتوا و آزمون 
 بصورت فیلم،  خروجی( های مختلف بگیریمHTML5 )و اسکورم 
 ( پخش کننده محتوای آموزشیPlayer.را شخصی سازی کنیم ) 
 و چندین کار ریز و درشت دیگر 

نم همه موارد فوق را یاد ارا تهیه کنم می تو آموزشیدوره این اگر 
 قطعاً و حتی فراتر از آنها را بگیرم؟

بصورت فیلم است و با فرمت  است؟ فرمتی ارائه شدهدوره به چه این 
mp4 .که براحتی قابل پخش است 

تولید  HDها با کیفیت تمام فیلم ها به چه صورت است؟کیفیت فیلم
 اند.شده

 دقیقه 30ساعت و  5 چند ساعت است؟دوره  این

اشکال ندارد.  !را ندارم فیلم و نیم ساعت 5من وقت کافی برای دیدن 
توانید اولین محتوای خود دقیقه از آموزش می 30شما حتی با مشاهده 

 را تولید کنید.

 بلی نید بیشتر توضیح بدید؟امی تو

 خواهید تهیه چنانچه خیلی عجله دارید و یک محتوای فوری می
دقیقه  29را مشاهده کنید که جمعاً  4و  2کافیست درس  ،کنید

توانید براحتی اولین دقیقه می 30است. یعنی شما با صرف کمتر از 
 !محتوای خود را تولید کنید

  درس 4و  2اگر نریشن شما نیاز به ویرایش دارد به غیر از درس ،
 .دقیقه آموزش 41را نیز مشاهده کنید، یعنی جمعاً  3

 خواهیدود را با ابزار دیگری ضبط کردید و حاال میاگر صدای خ 
import  را نیز مشاهده کنید 5کنید درس. 

 عیب و نقص، عالی و با امکانات خواهید یک محتوای بیو اگر می
دقیقه  94را مشاهده کنید که  10تا  2های درس ،زیاد تولید کنید

 .است
 را  16تا  11های درس ،اگر نیاز به محتوای تعاملی داشته باشید

 .دقیقه است 70مطالعه کنید که 
 های اگر دوست دارید برای محتوای خود، آزمون اضافه کنید، درس

 .دقیقه است 110را مطالعه کنید که  22تا  17
 23برداری کنید، فقط درس خواهید از صفحه نمایش فیلماگر می 

 دقیقه است. 22را نگاه کنید که 
 کل دوره  ،ای تبدیل شویدفوق حرفهخواهید به یک اگر هم کالً می

 دقیقه! 30ساعت و  5را مطالعه کنید یعنی 

متوسطی با فقط کافیست آشنایی  نیاز خاصی نیاز است؟آیا پیش
 و اسالیدسازی داشته باشید. پاورپوینت 

با شماره  ؟توانید به من کمک کنیدمیاگر سوالی داشتم چطور 
تماس بگیرید یا پیام بفرستید البته بصورت واتس آپی،  09223074478

 پیام بفرستید.در تلگرام هم می تونید به همین شماره 

 

 iSpring Suiteدوره جامع آموزش نرم افزار 



 

 iSpring Suiteدوره آموزشی نرم افزار های سرفصل

 مدت زمان موضوعات درس
 ثانیه 24دقیقه و  6 سازی دانلود، نصب و فعال 1
 ثانیه 22دقیقه و  16  (Record Audio) ضبط صدا بر روی اسالید 2
 ثانیه 50دقیقه و  11  (iSpring Audio Editor) ویرایش صدا 3
 ثانیه 38دقیقه و  12 (LMSو   html5)فیلم،  خروجی گرفتن 4
 ثانیه 46دقیقه و  11 آن با اسالید و انیمیشن  (sync) سازیصوت و همگام (import) وارد کردن 5
 ثانیه 41و  دقیقه 6 و ویرایش آن  (import) ضبط ویدئویی، وارد کردن 6
 ثانیه 29دقیقه و  Manage Narration  3 سایر تنظیمات 7
 ثانیه 58دقیقه و  Slide Properties  10 تنظیمات 8
 ثانیه 23دقیقه و  Presentation Resources  4 توضیحات بخش 9
 ثانیه 40دقیقه و  Player  15 تنظیمات 10
 ثانیه 16دقیقه و  Steps  28 تولید محتوا با استفاده از اینتراکشنو  iSpring Visuals معرفی کلی نرم افزار 11
12  iSpring Visuals و کار با سایر Interaction های Process  6  ثانیه 42دقیقه و 
13  iSpring Visuals و کار با Interaction های Annotation  9  ثانیه 36دقیقه و 
14  iSpring Visuals و کار با Interaction های Hierarchy  9  ثانیه 20دقیقه و 
15  iSpring Visuals و کار با Interaction های Catalog  9  ثانیه 16دقیقه و 
 ثانیه 52دقیقه و  6 ها در کورس )پاورپوینت(  Interaction استفاده از 16
 ثانیه 18دقیقه و  Multiple Choice  32و طراحی سواالت iSpring Quizmaker معرفی کلی نرم افزار 17
18  iSpring Quizmaker و طراحی سواالت Multiple Response و True/False  9  ثانیه 31دقیقه و 
19  iSpring Quizmaker و طراحی سواالتShort Answer  ،Numeric ،Matching  ثانیه 56دقیقه و  20  ... و 
20  iSpring Quizmaker  طراحی سواالت وHotspot ،Drag & Drop ،Likert  و Essay  13  ثانیه 26دقیقه و 
21  iSpring Quizmaker و تنظمیات Quiz Properties  19  ثانیه 15دقیقه و 
22  iSpring Quizmaker و تنظیمات Player و نحوه Branching  14  ثانیه 24دقیقه و 
 ثانیه 48دقیقه و  iSpring Cam Pro  22 ضبط صفحه نمایش با  23
 ثانیه 17دقیقه و  Content Library  9 توضیحات بخش 24
 ثانیه 2دقیقه و  exe   8  گیری و تبدیل محتوای خروجی بههای بکاپنرم افزار، شیوه Help توضیحات 25


