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صفحه اصلی › ثبت محتوا

ثبت فیلم آموزشی

عنوان فیلم: *

گروه ھا

مشخصات فیلم و مالكین حقوقی

کارگردان: *

خالصه ي سوابق كارگردان: *

تھیه کننده: *

خالصه ي سوابق تھیه کننده: *

مدت زمان فیلم: *

سال ساخت: *

قالب فیلم: *

 پویانمایی مستند داستانی

فرمت: *

 HDcam DVD 35 م.م.

 DVcam VCD 16 م.م.

خالصه فیلم: *

عوامل سازنده

فیلم نامه نويس/ پژوھشگر: *

مدیرفیلم برداری/ تصويربرداری: *

آھنگ ساز/ انتخاب موسیقی: *

تدوین: *

طراح صحنه و لباس: *

طراح چھره پردازی: *

صدابردار: *

صداگذار: *

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 فیلم:
 لایر

ثبت

مدیرتولید: *

بازیگران: *

افزودن<انتخاب نمایید>

مشخصات فیلم 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


