شرکت مهندسی نقش آور دنا با  22سال سابقه همکاری با مدارس و مراکز آموزشی سراسر کشور بدینوسیله
آمادگی خود را در زمینه مشاوره و تجهیز مدارس و مراکز آموزشی با راهکارهای آموزش مجازی و تولید محتوا از
طریق بردهوشمند و کالس مجازی اعالم میدارد .با توجه به مزیت های نرم افزاری و سخت افزاری و سابقه ارائه

 20ساله بردهای هوشمند توسط این شرکت برخی از امکانات خاص آن برای آموزش مجازی

معرفی می گردد:

 تهیه فیلم آموزشی بدون نیاز به دوربین
با در اختیار داشتن یک دستگاه اسمارت برد آموزگار امکان ضبط کلیه مطالب نوشته شده یا نمایش داده شده در همه محیط ها
( نه تنها نرم افزار اسمارت ) را دارد که می تواند آن را بصورت آنالین یا در قالب فایل یا فلش مموری یا سی دی در اختیار
دانش آموزان قراردهد.
نکته حایز اهمیت در این مرحله استفاده ازابزارهای مختلف نوشتاری و ترسیمی و فایل های آماده در قالب عمکرد محتواهای
آموزشی می باشد که کیفیت آموزش را به مراتب باال خواهد برد.

 جزوات خود را در نرم افزار اسمارت برد دسته بندی کنید
با استفاده از نرم افزار اسمارت نوت بوک کلیه محتواهای بارگذاری شده بر روی این نرم افزار یا مطالب نوشته شده برروی
صفحات آن امکان دسته بندی و نام گذاری را دارند که این قابلیت باعث تسهیل دسترسی به موضوعات مختلف می گردد.
فایل های تعاملی آموزشی آماده
یکی از وجوه متمایز از اسمارت برد از سایر بردها  ،وجود صدها فایل تعاملی آموزشی در دروس مختلف با عناوین متفاوت
است که شامل مقاطع مختلف تحصیلی می باشد به عنوان مثال در درس فیزیک باعث نور ،الکتریسیته  ،حرارت  ،جابجا و....
هرکدام دارای فایل های تعاملی ( فایلی که یارانه ها و متغیرهای آن قابل تغییر است )مختلف می باشد.
تهران – خيابان دكتر بهشتي نرسيده به ميدان تختي پالك  – 203طبقه سوم كد پستي  15336تلفكس ( 30خط) 88751727

Email : denaengco@yahoo.com

URL : www.dena-co.com

وجود این فایل های تعاملی عالوه بر جزوه های آموزشی اساتید و آموزگاران محترم باعث درک مطالب بیشتر دانش آموزان
می گردد.
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 استفاده از ابزار اسمارت برد در کلیه نرم افزارها و محیط های مختلف
الزم به ذکر است کلیه ابزارهای نرم افزار اسمارت برد قابلیت استفاده در

کلیه محیط ها و نرم افزارهای مختلف را دارد که باعث عدم محدودیت در تولید محتوای آموزشی می گردد که به
عنوان مثال می توان از کانال شاد فیلم و عکس تهیه نمود یا در محیط های نرم افزاری از ابزار تولید محتوای اسمارت
برد استفاده نمود( .به برخی از آنها به عنوان نمونه در زیر اشاره شده است)
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