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The best investment is education  
  .در آموزش بهترین سرمایه گذاري است سرمایه گذاري 

  
  ...انقالب آموزشی در راه است 

گردد، چرا که عدم آشنایی متخصصان و صاحب نظران  مروزه نیاز به آشنایی به زبان انگلیسی به عنوان یک زبان بین المللی بیش از پیش احساس میا

  .ی به این زبان، عقب ماندگی علمی و فنی را براي کشورمان در پی خواهد داشتایران

 به عنوان سال 1387سال هاي گذشته و نامگذاري  ر بزرگ علمی و صنعتی در برخی از شاخه هاي علوم در طی سالاپس از کسب افتخارات بسی

 تا در حد توان خویش، گامی در راستاي نوآوري و زمینه سازي دانستود واجب نوآوري و شکوفایی اسالمی توسط رهبر فرزانه انقالب، شرکت آریانا برخ

هاي  در این راستا جلسات متعددي با حضور کارشناسان و صاحبنظران در حوزه.  خالق جوانان میهن اسالمی برداردبراي شکوفایی استعدادهاي

ي، تبلیغاتی و بازاریابی برگزار گردید و اقتصادروانشناسی، بسته بندي، نه اي، مختلفی همچون آموزش زبان، تکنولوژي آموزشی، گرافیک، جلوه هاي رایا

   . پا به عرصه ظهور نهاد»انگلیسی بدون توقف« آموزشی  این زحمات شبانه روزي نتیجه داده و به صورت بستهبا عنایت خداوند بزرگ

 که طراحی شد نگارش سوم براي کاربران فارسی زبان  Interchangeاطب در چهار سطح و بر اساس کتاب هاي بسیار جذاب و پرمخاین بسته آموزشی

افزار، در  با توجه به امکانات ویژه و منحصر به فرد این نرم. مند گردید افزاري هوشمند و کامال ایرانی براي شبیه سازي مکالمه با کامپیوتر بهره از نرم

  :عناوین و افتخارات متعددي همچون مدتی کوتاه توانست

  » برترین اثر آموزشی کشور« •

  » LEDEX  2008ره افزار آموزش زبان انگلیسی در جشنوا برترین نرم« •

  » افزار نوآورانه نرم« •

  » منتخب جشنواره ملی جوان ایرانی« •

  » ها ها و بیمه رتبه نخست پژوهش و نوآوري آموزشی در نخستین جشنواره ملی خدمات نوین بانک« •

 شرکت 100« به عنوان یکی از 90 و همچنین سبب گردد شرکت آریانا در سال رین محصول آموزشی کشور بدل گرددبه پرافتخارترا کسب نموده و 

  . لقب بگیرد» پیشرو کشور در کسب رضایت مشتري

هـایی کـه بـه زبـان      زبان گلیسیان ها و غیر زبان  اعم از انگلیسی،زبان آموز را براي برقراري ارتباط موفق و توام با اعتماد به نفس با جهان خارج           این بسته 

 تصور موقعیت مواجه شدن با یک فرد انگلیسی زبان و صحبت کردن با وي براي بـسیاري از دانـش آمـوزان و                        .زدسا  کنند آماده می    انگلیسی صحبت می  

سـاز   وزه با وجود پکیج خودآموز و شـبیه شوید؟ امر اما آیا هنوز هم با تصور این موقعیت مضطرب می       . دانشجویان ترس و دلهره را به همراه داشته و دارد         

مکالمه انگلیسی بدون توقف که در تمام شرایط و لحظات پشتیبان و یاور زبان آموز است، ترس و دلهره معنایی ندارد و در مواردي که واقعا نیـاز باشـد،                    

  .ردیدکند تا به سرمنزل مقصود رهنمون گ حتی با زبان مادري خودتان شما را راهنمایی و هدایت می

) 
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  :از مشخصات بارز این مجموعه می توان به نکات زیر اشاره نمود

با تبیین شفاف اهداف است و  اصطالحات کاربردي و اجتماعی زبان در قالب محتواي چهارگانه مهارتی ،کلمات جدید، گرامر شامل هر درس  •

 .یابد هاي کنترل شده و آزاد مکالمه خاتمه می ارتباطی، آغاز و با تمرین

 ،براي تبیین گرامر و گیرد میصورت موثر و قابل فهم در معرض انگلیسی طبیعی و معتبر قرار  آموز با مراقبت تمام و به  زباناین متد،در  •

 .شود آورده می از محاوره واقعی یهاي متنوع مثال

دامنه وسیع تصاویر، به همراه ب شامل معرفی دقیق، تمرین و مرور گسترده و سیستماتیک لغات، ترکیبات و اصطالحات مناساین بسته  •

 . می باشدها و عبارات مفهومی ها، تعاریف، مثال عکس

. شود هاي نوشتاري لفظی و فنی می هاي واضح از مهارت سیستم شامل یک برنامه براي فن نوشتار است که شامل تمرینات مشکل و مدلاین  •

 گذاري و نشانه (Comparison & contrast) ، مقایسه و تضاد(Supporting sentences) توان به عبارات پشتیبان ها می از جمله این مهارت

(Punctuation) اشاره کرد. 

با و سپس کند  رینات تلفظ هدفمند روي تلفظ دقیق و قابل درك تمرکز میمهاي درك شنیداري، تمرینات ریتم و آهنگ کالم و ت قسمت  •

 .گذارد پا را فراتر از تمرینات رایج مکالمه می Discussion Builder بفرد بکارگیري متد قدم به قدم و منحصر

 در هماهنگی با  که همگیبازي هاي زبانی و تمرین هاي سرگرم کننده دیگرکه در کنار  گردد ارائه مییک مجموعه از فیلم هاي موقعیتی  •

  .دده ارائه میبه گونه جذاب و مفرح زبان انگلیسی را  محتواي فصل هاي کتاب طراحی شده است
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 Interchange که در چهار سطح و بر اساس کتاب هاي بسیار جذاب و پرمخاطب » استاندارد انگلیسی بدون توقف«محتویات بسته آموزشی

Third Editionطراحی شده، در هر بسته به قرار ذیل می باشد :  
 آزمون تعیین سطح استاندارد -
 انگلیسی بدون توقفنرم افزار  -
  مرتبط با آن سطحVideo Activity Bookفیلم هاي کتاب  -
 و قابل استفاده در اتومبیل، گوشی MP3فرمت  فایل هاي صوتی کتاب با -

 MP3 Playerموبایل و یا 
  Cambridge Advanced Learner's Dictionaryدیکشنري -
  Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th editionدیکشنري -
 ر جهت یادگیري و بهبود تلفظ و واژه ها در زبان انگلیسی با لهجه آمریکایی موثیآموزشفیلم  ساعت 3بیش از  -
  که به صورت مالتی مدیاListening جهت تقویت مهارت Tune in  وTactics for listeningجلدي  هاي سه مجموعه -
 ریکایی از مبتدي تا پیشرفته جهت آموزش لغات دسته بندي شده با دو ساختار انگلیسی و امVocabulary in useمجموعه هفت جلدي -
 دسترسی به تمرینات آنالین دانشگاه کمبریج متناسب با هر مبحث -
 هاي آنالین گیري از خدمات آموزشی و کالس امکان بهره -

 
 خواهیـد بـرد و لـذت    افزار شبیه ساز مکالمه انگلیسی بدون توقف امکانات کارآمد بسیار زیادي دارد که تنها با مشاهده و استفاده از آن بـه آنهـا پـی      نرم

 :از ویژگیهاي بارز نرم افزار می توان به موارد زیراشاره نمود. استفاده از آن را حس خواهید کرد

  )براي درك بهتر مفاهیم ... بهره گیري از صدا، تصویر، فیلم، نوشتار و (مالتی مدیا  •
  سی لغات و تلفظ لغات با لهجه آمریکایی دیکشنري انگلیسی به انگلیسی و  انگلیسی به فارسی به همراه فونتیک انگلی •
  متن کامل کتابهاي دانش آموز، تمرین، فیلم و معلم  •
  امکان حل و تصحیح هوشمند کلیه تمرینهاي کتابهاي دانش آموز، تمرین و فیلم  •
  ) Audio Scripts(نمایش متن قسمتهاي شنیداري  •
  مراه تمرینات مربوطه گرامر فارسی کلیه درسها و آموزش محاوره اي دستور زبان به ه •
   ساعت گفتار با قابلیت تکرار کلیه درسها با کیفیت بسیار باال به تفکیک جمله 6 •
   جهت بهبود فن ترجمه Conversation و  Readingترجمه فارسی بخشهاي  •
  سی و ترجمه فارسی ی فیلم مرتبط با دروس به همراه متن انگل64 •
  فعالیتهاي شنیداري و گفتاري همراه تمرین  •
  تمرکز بر روي درستی و روان بودن مطالب  •
  یادگیري تلفظها و واژه هاي کاربردي جهت افزایش سطح اطالعات گفتاري  •
  طبقه بندي درسها و بخشهاي کتاب بر اساس نکات مفهومی  •
  قابل استفاده به صورت نیمه حضوري وغیر حضوري  •
  درا بودن صفحات هوشمند مناسب جهت اساتید  •
  دهاي دانشگاه کمبریج منطبق بر استاندار •
  ثبت نکات و یادداشت برداري براي یاد آوري مطالب  •
  قابلیت چاپ صفحات به همراه کلیه تغییرات و نوشته هاي کاربر  •
  محیطی کامال چند رسانه اي و جذاب با کاربري بسیار آسان  •
  امکان ثبت یادداشت متنی، رنگی کردن و رسم خط  •
  امکان ضبط و پخش صداي کاربر •
  سطح 4ي دوره هاي تکمیلی تا دارا •
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 .امکان ضبط صداي کاربر به جاي هر یک از شخصیت ها در مکالمات و مقایسه لهجه کاربر با لهجه اصلی •
  برگزاري امتحان در پایان هر دو درس  •
   تمرین مرتبط با دروس 3000در حدود  •
  شبیه سازي مکالمه با یک انگلیسی زبان  •
  تقویت مهارت شنیداري •
  فتارها جهت آموزش مستمر در اتومبیل، خانه و محل کار گmp3سی دي  •
  دسترسی سریع به کلیه صداها، فیلمها و تمرینات فقط با یک کلیک ماوس  •
 راهنماي کامل نحوه استفاده از برنامه •
  نرم افزاري رایگانخدمات و پشتیبانی  •
 تعیین سطح رایگان •
  .م هافیلامکان ضبط صداي کاربر به جاي هر یک از شخصیت ها در  •
  داراي شماره شناسایی از شوراي عالی انفورماتیک کشور  •
• ...  

 
  

 بر روي حافظه فلش تولید گردیده است کـه مشخـصه بـارز ایـن     USB Driveگیري از تکنولوژي  افزار انگلیسی بدون توقف با بهره جدیدترین نسخه نرم
  .گردد ر سیستمی، بدون نیاز به نصب اجرا میبا قرارگیري بر روي هاي که  گونه به. باشد نسخه، پرتابل بودن آن می

 

الیتبسته  بسته استاندارد بسته اي که به ازاء هر شماره  
  )Usb( فلشبسته  سریال فعال می گردد
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توقف«  مشخصات نرم افزار بدون    »انگلیسی 
باشد،  که بر روي صفحه کاغذ قابل فرض می سازي شده و تمام کارهایی افزارهاي کمک آموزشی آریانا، تالش شده تا محیط کتاب شبیه درنرم 

نظیري به آن  کند که امکانات بی افزار، همان صفحات کتاب را مشاهده می ین ترتیب کاربر در محیط نرمبد. باشد افزار قابل اجرا  در محیط مجازي نرم
  .برد آشنا بودن محیط، به سرعت با آن ارتباط برقرار نموده و از امکانات آن به خوبی بهره می خاطر چشم اضافه شده و به

  : ذیل می باشدبخش هايرم افزار این بسته آموزشی شامل ن
- Student book 
- Work book 
- Video activity book 
- Teacher's guide 
- Activities 
- Self-study 
- Expressions 
- Vocabulary 
- Progress Check 
- Quiz 
 گرامر فارسی -

  
  :به صورت کامل در مورد آنها توضیح داده می شود ریدر زباشد که  متنوعی میو قابلیت هاي افزار داراي امکانات  بستر این نرم

  
 .هنماي کامل استفاده از کلیه امکانات برنامه به صورت فیلمرا 
 .هر کاربر می تواند قبل از شروع به کار با نرم افزار ، با استفاده از این امکان برنامه به ارزیابی سطح زبانی خود بپردازد: تعیین سطح 

  . فعال می باشد USBاین امکان در نسخه هاي کامل و 

 
کلیه پاسخ ها و تغییرات اعمال شده توسط . دارد که کاربرهاي متعددي از آن استفاده کنندنرم افزار این امکان را : رم افزاراستفاده چند کاربر از ن 

 .هر کاربر، ذخیره شده و امکان گزارش گیري بر اساس عملکرد هر کاربر میسر می باشد
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 :پس از ورود به محیط برنامه 

در این .  است براي روي آیکون پخش صداي مربوطه که در کنار آن قسمت قرار دارد کلیک نمودبراي شنیدن فایل صوتی هر قسمت، کافی 
براي زبان آموز قابل تشخیص  در می آید تا متفاوتهنگام، قسمتی از متن که در حال شنیدن فایل صوتی مربوط به آن می باشید به رنگی 

 امکان حرکت سریع به موقعیتی شده،دهنده موقعیت زمانی صداي پخششان همچنین در این بخش کلیدهاي توقف، پخش و لغزنده ن.باشد
 .فراهم گردیده استامکان کنترل حجم صدا نیز و خاص 

 . را برگزیدplay main voice      کلیک نمود و یا با کلیک راست بر روي آن، گزینهجمله براي تکرار هر جمله، می توان بر روي آن  
 بر روي جمله مورد نظر، ترجمه آن جمله سموالت دیالوگ ها، با فعال کردن دکمه ترجمه و قرار دادن نشانگر در صورت نیاز به ترجمه جم 

 .در باالي آن ظاهر می گردد
  

 
این تمرینات در هر بخش جداگانه در وب سایت تعبیه شده که هر زمان کاربر به اینترنت متصل باشد می تواند از : Onlineتمرینات مختلف  

 .ستفاده کندآنها ا

 
 Role Play :  زبان آموز می تواند به جاي یک و یا تمام شخصیت هاي متن مربوطه قرار گرفته و به صورت هوشمند با کامپیوتر به دیالوگ

ي ادا به عبارت دیگر نرم افزار صداي کاربر را تحلیل نموده و لغاتی که و. خته و در پایان صداي خود را به جاي آن شخصیت گوش نمایدپردا
صورت عدم انطباق لغات ادا شده با لغات مورد نظر، اجازه دسترسی به جمله و یا لغات بعدي به کاربر می دهد و در تشخیص می نماید را 
   .داده نمی شود
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 .پیش فرض و دشوار قابل تنظیم استسه سطح ساده،  ، در Role Playقسمت حساسیت نرم افزار در  
 Pronounce Check : به عبارت دیگر در صورتی که . ز با استفاده از این ابزار می تواند به مقایسه صداي خود با صداي اصلی بپردازدزبان آمو

لذا کاربر می تواند با شنیدن مجدد . به درستی ادا شوند، نرم افزار صداي زبان آموز را تحلیل و نمودار آن را به دو صورت رسم می نمایدلغات 
 .ط شده خود، به قضاوت بنشیند و در صورت نیاز به تمرین بیشتر بپردازدي ضبصداي اصلی و نیز صدا

 

  
در بخش گرامر، مکملی به زبان فارسی و با ذکر مثال هاي مناسب ، آورده شده است که کلیه نیازهاي گرامري زبان آموزان را پوشش می  

 .دهد

 
 که در این نرم افزار، کاربر می تواند بالفاصله از صحت اطالعات وارد برخی از تمرین ها، داراي جاي خالی براي درج پاسخ کاربر می باشد 

   .شده آگاهی کسب نماید
  

  
  . مختلفزبان آموز در بخش هايپیشرفت آموزشی ارائه گزارش تفصیلی  
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  10: صفحه

  
 

 :هر درس با امکاناتامکان نمایش فیلم  
 هاي توقفدکمه 
 پخش مجدد  
 و امکان جابجایی آنلغزنده جهت نشان دادن موقعیت کنونی فیلم  
 نمایی و کوچک نمایی پنجره فیلمامکان بزرگ 
 امکان کنترل حجم صدا  
 )فارسی و انگلیسی (فیلم و نمایش انتخابی آنهانمایش زیرنویس امکان  
 امکان تکرار فیلم به صورت جمله به جمله 
 امکان صحبت کردن جاي شخصیت هاي فیلم و گوش کردن فیلم با صداي کاربر 

  
 .مراه تلفظ لغاته نامه انگلیسی به فارسی، انگلیسی به انگلیسی به انی لغتپشتیب

  

  
ها را با سایزهاي متفاوت  ها و رنگ  و امکان نگارش متن با انواع قلمشود هاي جایگذاري استفاده می از این ابزار جهت حل تمرین: ابزار نگارش متن 

  .دهد به کاربر می
طوریکه فقط  به. شود صفحه کتاب استفاده می بدون نمایش متن بر روي ،هاي طوالنی ر جهت قراردادن یادداشتاز این ابزا: ابزار یادداشت متنی 

 .شود آیکون آن در صفحه کتاب نمایش داده می
 .باشد می. ..اي و  هاي چند گزینه کنیم و کاربرد آن در حل تمرین جهت درج عالئم در صفحه کتاب از این ابزار استفاده می: ابزار درج عالئم 
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  11: صفحه

گیرد و کاربرد آن در برجسته کردن مطالب مهم کتاب درسی  جهت رنگ کردن بخشی از متن کتاب مورد استفاده قرار می : (marker)ابزار مارکر  
 .باشد می

 .گیرد جهت کشیدن کادر در متن کتاب مورد استفاده قرار می: ابزار رسم چهار ضلعی 
هایی است که نیاز به اتصال با خطوط  گیرد و کاربرد آن در حل تمرین مورب مورد استفاده قرار میجهت کشیدن خطوط صاف و : ابزار رسم خط 
 .دارند
هاي صوتی و نیز مقایسه گفتار کاربر   مورد استفاده آن در ثبت یادداشتشود و ر جهت ضبط صداي کاربر استفاده میاین ابزا: ابزار یادداشت صوتی 

 .گیرد اده قرار میبا صداي اصلی برنامه مورد استف
 .توان استفاده کرد ائه به استاد و یا موارد دیگر میدهد و از آن جهت ار یک از صفحات کتاب را به کاربر میامکان چاپ هر: ابزار چاپ 
 ... 

  .گردد امکانات بی نظیر بر شمرده شده در فوق، با اضافه شدن استاد و کالس حضوري به مجموعه غیر قابل رقابت می
اي که وي حضور استاد را همیشه در  به گونه. آموز طراحی گردیده است هاي زبان   دیگر، کلیه این امکانات نرم افزاري تنها براي افزایش مهارتبه عبارت

ت کردن هاي زبانی خود، به اعتماد به نفس الزم رسیده و بتواند تحت هدایت استاد در کالس به صحب  کنار خود احساس نماید و پس از افزایش مهارت
  .و گفتن و نوشتن جمالت انگلیسی بپردازد

. تواند به این سطح از آمادگی و اعتماد به نفس برسد آموز بدون بهره گیري از امکانات بی نظیر نرم افزار و تنها با حضور در کالس، نمی بدیهی است زبان
  . قطعا نتیجه بهتري حاصل خواهد شددر این حالت استاد زمان بیشتري را با شاگردان آماده تر سپري خواهد کرد که

  :باشد روش استفاده پیشنهاد شده به کاربران این بسته آموزشی به قرار ذیل می
ü  در ابتداي هر درس، قسمتconversationآموزان موظف اند کلیه جمالت این دیالوگ را با رعایت ترتیب حفظ نمایند زبان.  آورده شده است .

تواند متن دیالوگ را  آموز تنها یک یا دو بار می زبان.  طریق شنیدن مکرر صورت پذیرد و نه  با دیدن جمالتباید از» به خاطر سپاري«این 
 .باشد ببیند و آن هم به جهت تشخیص صحیح کلمات درون جمله می

ü ر چه بیشتر به تلفظ تواند با استفاده از ابزار کنترل تلفظ، تلفظ خود را ه آموز جمالت را به خاطر سپرد، می پس از اینکه زبانnative نزدیک 
 .نماید

ü  در بخشsnap shot و  word powerتواند تلفظ صحیح آنها را به  گیرد و می آموز لغات جدیدي را به صورت دسته بندي شده فرا می  زبان
 .خاطر بسپارد و همچنین باید معنی و مفهوم آنها را نیز فراگیرد

ü  هاي   کاري آموز با مطالعه بخش مکمل به تمام نکات و ریزه زبان. گردد تاکید در درس ارائه میدر بخش گرامر، نکات دستوري جدید مورد
 .بحث مربوطه اشراف کامل خواهد یافت

ü این . ها جایگزین نموده و جمالت جدیدي بسازد تواند لغات جدید را در جمالت دیالوگ حال با استفاده از نکات گرامري مربوطه، می
 .باشد تر می  جديpair workمسئولیت در قسمت 

ü هاي   در قسمتlisteningهاي دیگري از جمالتی که شامل نکات گرامري، لغات مرتبط با موضوع درس و نیز دیگر نکات فرا گرفته    ، نمونه
 .کند هاي شنیداري وي کمک می  گردد که به تقویت مهارت آموز پخش می شده تا این لحظه، براي زبان

ü  در قسمت pronunciation گردد آموز تشریح می  ، نکات مربوط به تلفظ صحیح جمالت و کلمات براي زبان. 
ü آموز در  آموز آورده شده و بالفاصله پس از آن، نکات دستوري آن شرح داده شده که عملکرد زبان در ادامه مطالب، دیالوگ دیگري براي زبان

 .باشد این قسمت نیز همانند قسمت اول می
ü  در قسمتwriting آموز  هاي ابتدایی، زبان  کنیم در سطح توصیه می. آموز به تمرین نگارش جمالت انگلیسی خواهد پرداخت ، زبان

 استفاده نماید تا کاربر آنها را کامال درك نماید، سپس به خلق و ایجاد writingاالمکان از جمالت مشابه جمالت کتاب براي قسمت  حتی
 .جمالت جدید بپردازد

ü رس، تمرینات مربوط به در پایان هر دreading آموز پس از به خاطر سپاري فرم جمالت  زبان.  آورده شده استreadingتواند مجددا به  ، می
 . مراجعه و جمالت جدیدي بسازدwritingقسمت 

ü ... 
  .حضوري وجود داردباشد که در صورت لزوم، امکان ارائه توضیحات تکمیلی به صورت  البته نرم افزار امکانات دیگري نیز دارا می
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  13: صفحه

  Nonstop English برنامهی فن مشخصات
  يا رسانه چند  :افزار نرم نوع
  رانیا :دیتول محل
    3 :شیرایو شماره
  یسیانگل : واسط زبان

  
  یسیانگل زبان آموزش :افزار نرم موضوع
  افراد عموم خاص، حوزه اندرکاران دست ن،یمحقق و طالب ان،یدانشجو ن،آموزا دانش :مخاطبی سن رده
ي هایتکنولوژ نیآخر ازي ریگ بهره با که باشدی می سیانگل زبان آموزشي ا رسانه چند برنامه کی Nonstop English مجموعه :اثر کوتاهی معرف
 زبان آموزش مجهز و کامل البراتوار یک به مجموعه نیا هیته با ربرانکا .است شده هیته) Speech Recognition (صدا صیتشخ نهیزم در ایدن روز

 نیهمچن. ندینما تیتقو را خود نگارش و کردن صحبت خواندن، دن،یشن جمله از خودی زبان مختلفي مهارتها آن در توانندی م که دارندی دسترس
 ریسا با مجموعه نیا زیتما وجه ،یسیانگل زبان مهارت نیتر سخت تیقوت جهت در آن انیشا کمک و افزار نرم با کردن صحبت جهت شده جادیا امکان

  .باشدی م مشابه محصوالت
  

ي ساز فعال کد افتیدر با اجرا  از پس و گرددی م نصب نظر مورد ستمیسي رو بر برنامه بار نیاولي برا اجرا با :اثري کاربر وي انداز راه و نصب نحوه
  .دینما استفاده برنامه از تواندی م کاربر باشد،ی م فراهمي فعالساز کد افتیدر امکان اپراتور، و ایگو تلفن تاه،کو امیپ نترنت،یا قیطر چهار از که

 ،admin و با مجوز يساز فعال کد افتیدر به ازین بدون کاربران و شده نصب سروري رو بري افزار سخت قفل کی ،)سرور (شبکه تحت نسخه در : نکته
  .ندینمای م اجرا و نصب خود Clientي رو بر را برنامه
 پست ارسال قیطر از يافزار نرمی بانیپشت و بوده گانیرا ارسال با ضیتعوی گارانت سال پنج شامل انایآر شرکت محصوالت :اثری بانیپشت نحوه
  .باشدی م ریذپ امکانی تلفن تماس نیهمچن و شرکت تیسا هب مراجعه ،یکیالکترون
 ینترنتیا صورت به است، شده هیتعب برنامه اول صفحه در کهي دیکل از استفاده با کیاتومات صورت به توانندی م رانکارب :اثری رسان روز به نحوه
  .ندینمای رسان بروز را خود برنامه

  
  Visula Basic, Visula C :ی سینو برنامه زبان
  .باشدی می داخل بصورت آن داده گاهیپا  :ها داده گاهیپا

   Top Down Programming :ی سینو برنامه روش
  Desktop Application :اثري معمار
  تیبا گایگ 5 :اثر حجم
  تیبا گایگ  200 :نصب از بعد ازین موردي فضا حداقل
  )شبکه تحتي ها نسخه (يافزار سخت -ي افزار نرم :يافزار نرم قفل

ی م اجرا) 4 ومیپنت( ي افزار سخت مشخصات حداقل با حمل قابل وی شخصي ها وتریکامپ هیکلي رو بر برنامه نیا :يافزار سخت بستر مشخصات
  .گردد

  .باشندی مي ا رسانه چند امکاناتي دارا که XP,7،8ي ها ندوزیوي رو هیکل بر اجرا قابل :يافزار نرم بستر مشخصات
 ندوزیوي رو بر فرض شیپ ورتص به Windows Media Player، Flash Player مانند ازین موردي افزارها نرم لهیک :ازین موردي ها افزار نرم
  .دینمای م نصب مقصد عامل ستمیسي رو بر را اهآن کار خود صورت به برنامه نصورتیا ریغ در و باشندی م نصب
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 مشتریان


