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صفحه اصلی › ثبت محتوا

ثبت نرم افزار

عنوان نرم افزار: *

گروه ھا

مشخصات نرم افزار و مالکین حقوقی

تھیه کننده: *

خالصه ي سوابق تھیه کننده: *

سال ساخت: *

فرمت: *

CD DVD وب 

نوع محصول: *

 شبیه ساز کارگاه یا آزمایشگاه درس افزار خود آموز

 دایره المعارف و فرھنگ تخصصی بازی ھا و سرگرمی ھای آموزشی

 ابزار معلم یا راھنما معلم آزمون ساز

 اجزای آموزشی(اشیای یادگیری) تکلیف الکترونیکی

 کمک درسی(ھمراه کتاب) کتاب الکترونیکی

  وب سایت آموزشی

ابزارھا و زبان ھاي برنامه نويسي كه در تولید محصول استفاده شده است: *

حداقل مشخصات سخت افزاري مورد نیاز جھت استفاده: *

نرم افزارھای جانبی مورد نیاز: *

الف- آيا نرم افزارھای فوق ھمراه با محصول ارائه شده است؟: *

 خیر بلی

ب- آيا نصب نرم افزارھای فوق توسط محصول ارائه شده انجام مي گردد؟: *

 خیر بلی

ج- میزان استفاده از منابع خارجی با ذكر محل استفاده و منبع:

عوامل سازنده

برنامه نویس:

مسئول تدوين محتوا:

گرافیست:

محصوالت تایید شده

ابتدایی

متوسطه

پیش دبستان

producter1

پرسش ھاي متداول

براي مشاھده پرسش ھاي متداول روي
لینك زير كلیك نمايید.

http://standard.roshd.ir/content/3702

مشخصات کاربر

ثبت محصول

محصوالت تولیدکننده

محصوالت صف تجدیدنظر

محصوالت صف واریز ھزینه

جس خروج تماس با ما آیین نامه ھا جستجوی پیشرفته اعتبارنامه ھا استانداردھا راھنمای ثبت محصول ثبت نام/ورود صفحه اول
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    وزارت آموزش و پرورش -> سازمان پژوھش و برنامه ريزی آموزشی
    معاونت تألیف، تولید مواد و رسانه ھای آموزشی -> دفتر تکنولوژی آموزشی و کمک آموزشی

 

قیمت محصول:
 لایر

چکیده معرفی محصول: *

ثبت

مشاوران تربیتی:

افزودن<انتخاب نمایید>

مشخصات اثر از نظر مخاطب

آموزش رسمی:

موارد انتخاب شده

موردی انتخاب نشده است.

پس از انتخاب دوره و پایه تحصیلی و درس و موضوع دکمه 'افزودن' را فشار دھید تا به لیست 'موارد انتخاب شده' اضافه شود.

درس و موضوع در آموزش رسمی:

اگر درس یا موضوع مورد نظر شما در لیست باال (آموزش رسمی) وجود ندارد، در این قسمت اضافه نمایید.

پایه:

 سوم متوسطه دوم سوم متوسطه اول ششم ابتدایی سوم ابتدایی پیش دبستان

 پیش دانشگاھی اول متوسطه دوم اول متوسطه اول چھارم ابتدایی اول ابتدایی

  دوم متوسطه دوم دوم متوسطه اول پنجم ابتدایی دوم ابتدایی

موضوع در آموزش غیر رسمی:

محدوده سنی در آموزش غیر رسمی:

جنسیت مخاطبان: *

 عمومی مذکر مؤنث


