نحوه همکاری
با سالم و احترام
به طور کلی تیم مهندسی سافتیار ،در دو زمینه انجام پروژههای نرمافزاری-پژوهشی و ساخت فیلمهای آموزشی نرمافزارهای پرکابرد
با تاکید بر حل یک مسأله خاص به هدف معرفی تواناییها و قابلیتهای این نرمافزارها در حل مسائل مختلف فنی-مهندسی و علوم پایه
فعالیت میکند .در صورت تمایل می توانید در این دو زمینه با ما همکاری کنید .همکاری با اساتید و کاربران متخصص نرم افزارهای
تخصصی که بتوانند در طوالنی مدت در این مسیر ما را یاری کنند ،از اهداف این تیم است.
افراد متخصص میتوانند در بخش پروژههای انجام شده سایت ،خالصهای از نمونههای پروژههای نرمافزاری دانشگاهی ،پژوهشی و
صنعتی انجام شده خود را در چند اسالید در قالب عکس و متن ارائه کنند تا پس از بررسی مطالب و تصحیحات الزم در سایت قرار
داده شود .این پروژه ها باید توسط خود شخص انجام شده باشد و شامل پروژه های دولتی و نظامی خاص با طبقهبندیهای سری ،فوق
محرمانه و محرمانه نباشد یا منعی برای معرفی آنها وجود نداشته باشد .برای آشنایی بیشتر با روش ارائه و چیدمانی مطالب به بخش
پروژههای انجام شده سایت مراجعه فرمایید .یک عنوان مناسب برای پروژه خود انتخاب کنید .توضیحاتی که برای هر پروژه نوشته
میشود ،حداقل  033کلمه توضیحات به صورت فایل  Wordباشد و سعی شود در متن حداقل  03بار کلید واژه(های) اصلی که جستجو
کنندهها با وارد کردن آن واژهها به مطلب شما مراجعه می کنند تکرار و تاکید شود .در صورت دریافت درخواست یا پروپوزال افراد
حقوقی یا حقیقی برای انجام پروژه مشابه و یا نزدیک به موضوع پروژههای قرار داده شده و یا درخواست فیلم آموزشی ،تیم مدیریتی
سایت پس از بررسیهای الزم با مجری آن پروژه یا فیلم آموزشی مکاتبه خواهد کرد و در صورت توافق به انجام پروژه ،قراردادی با
مجری پروژه بسته میشود .برآورد هزینه پروژه و مدت زمان انجام پروژه که باید به توافق متقاضی پروژه برسد ،به عهده مجری پروژه
است .بین  03تا  03درصد از کل مبلغ پروژه بابت مدیریت این روند و بررسی نحوه انجام و هدایت صحیح انجام پروژه ،به تیم سافتیار
پرداخت میشود.
درمورد فیلمهای آموزشی  03درصد از درآمد فروش به تیم سافتیار و  03درصد از آن به مدرس تعلق میگیرد .بین مدرس و
مدیریت تیم سافتیار قرارداد رسمی انعقاد میگردد .در قرارداد تاکید شده است که بازه زمانی ارائه و فروش فیلمها در سایت بسته
به توافق دو طرف دارد و در صورتیکه یکی از طرفین در هر زمان نخواهد فیلم ها در سایت باقی بماند ،فیلم(های) مورد نظر از سایت
برداشته شده و سایت سافتیار مالکیتی نسبت به آنها نخواهد داشت .به هر مدرس در سایت دسترسی به گزارشهای فروش
فیلم(های)خودش داده خواهد شد که در هر زمان میتواند از تعداد و تاریخ فروش آن(ها) مطلع گردد .تسویه حساب و پرداخت فروش
فیلم(ها) به صورت ماهیانه توسط سایت صورت میگیرد.
برای شروع کار در زمینه ساخت فیلمهای آموزشی یک نمونه فیلم آموزشی مرتبط با تخصصتان را برای سایت ارسال فرمایید .پیشنهاد
میگردد فیلمهای آمورشی را با نرمافزار تهیه فیلم  Camtasiaبسازید و فایل نرمافزار هم در ضمیمه فیلم قرار دهید .فیلمهای
آموزشی کار با  Camtasiaبه طور کامل در سایت آن موجود میباشد .در این نرمافزار ابزارهای گوناگونی موجود است که بر اساس
تجربه تنها دو ابزار برش و ویرایش صدا و تصویر کاربرد اساسی دارند؛ با ابزار برش میتوان اشتباهات صورت گرفته در فیلم را حذف
کرد و با ابزار ویرایش صدا ،میتوان نویزهای موجود و نوسانات صدا را بر طرف کرد .حتما در ابتدای فیلم کلیات پروژهای که میخواهید
آموزش دهید را ذکر کنید .میتوانید چند صفحه اسالید  powerpointاز کلیات فیلم با چند عکس از پروژه آماده کرده و در حین تهیه
فیلم با  Camtasiaآنها را توضیح دهید .این بخش از توضیحات فیلم در سایت آپارات و  youtubeبه عنوان معرفی فیلم upload
میشود .سهولت در توانایی انجام پروژه در فیلم آموزشی را نیز در نظر بگیرد ،چراکه تسلط شما به نرمافزار را نشان میدهد .پیشنهاد
می شود که از هدفونهای رو میزی استفاده نکنید .برای آشنایی بیشتر با فرمت فیلمها میتوانید یکی از فیلمهای رایگان موجود در
سایت را مشاهده کنید .اضافه کردن  logoو دیگر تنظیمات به فیلم ،توسط تیم سافتیار صورت میگیرد .در مورد هر فیلم آموزشی
حداقل  033کلمه توضیحات به صورت فایل  Wordبنویسید و سعی شود در متن حداقل  03بار کلید واژه(های) اصلی که جستجو
کنندهها با وارد کردن آن واژه ها به مطلب شما مراجعه می کنند تکرار و تاکید شود .فایل  Camtasiaفیلم آموزشی را برای ما ارسال
فرمایید تا  logoو دیگر المانها به فیلم اضافه گردد .فایلهای مختلف را می توانید در آدرسی که در مراحل همکاری برای شما ارسال
می گردد  uploadکنید.
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