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 ش ه به نام آفریننده علم و پژو

 های آموزشی بین جو پلتفرم دوره تولید و فروش محتوا در  فراخوان مشارکت در  

 

 با سالم و احترام؛ 

ارتقای کیفیت آموزش دانش  بین جو، راستای  اساتید محترم سراسر کشور،  پذیران،  در  و  معلمین  از 

 نماید.دعوت به همکاری می

 بین جو معرفی  

جهت  ،  های دانش بنیانو عضو شرکت   مورد تایید وزارت آموزش و پرورشجامع    پلتفرم  تنها  ن جویب

  ، رویداد آنالین بوده که دارای سه پلتفرم    به منظور ارتقای سطح کیفی آموزش کشور  ارائه خدمات آموزشی آنالین

های آموزشی، اساتید و معلمین دورهدر بخش  است.    های آموزشیدوره و    (LMS)سیستم مدیریت یادگیری  

پذیران دانش  ضمن ایجاد درآمدزایی برای اساتید،  گرامی، محتوای آموزشی خود را در این پلتفرم ارائه داده تا

 آن را داشته باشند. از بهره بردنتهیه و  سراسر کشور امکان  

دوره به طور  پلتفرم  که  بوده  پروش  و  آموزش  وزرات  تایید  مورد  پلتفرم  تنها  بین جو،  آموزشی  های 

و آماده میزبانی از تمامی معلمین و شده    ایجادپیش از دانشگاه    اختصاصی جهت بهبود سطح کیفیت آموزش

 باشد. اساتید سراسر کشور می

 زمینه همکاری 

 های آموزشی بین جو فروش محتوا در پلتفرم دوره یا ومشارکت در تولید 
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 شرایط همکاری 

در هر سه مقطع آموزش ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه  تمامی معلمین و اساتید محترم سراسر کشور  

رشتهدوم   فنی)تمامی  نظری،  دانش(  حرفه  و  های  و  کار  و  رعایت  ای  این   های جدول  مواردبا  در  امکان شرکت  ذیل، 

  فراخوان را خواهند داشت.

دهد تا از محتوای از پیش تولید شده خود در  شرکت در این فراخوان به شما این فرصت استثنایی را می

 کسب درآمد داشته باشید.   ،وه بر تولید محتوای جدید بیماری کرونا، عال شیوع دوران

 محتوای ویدئویی  •

 MP4 های قابل قبول فرمت

 HD 720P کیفیت )رزولوشن( قابل قبول

 های آنالین مورد پذیرش نیست. ویدئوهای ضبط شده از محیط کالس  ❖

 محتوای متنی  •

 PDF فرمت قابل قبول 

 

 اقدام جهت شروع همکاری 

حداکثر تا تاریخ    های آموزشی بین جو،ن و شروع همکاری در پلتفرم دورهجهت شرکت در این فراخوا 

های خود را ، فایلآن  ضمن مراجعه به آدرس اینترنتی زیر و تکمیل اطالعات مورد نیاز   ،۱۴۰۰/ماهاردیبهشت /۱۵

 نمایید. بارگذاری )آپلود(های تعیین شده نیز در مکان

mohtava/-https://binjo.ir/tolid 

از مراجعبه   ❖ از شیوع بیماری کرونا،  به    CD/DVDبه صورت    حضوری و ارسال فایل  هدلیل جلوگیری 

 خودداری فرمایید.آدرس شرکت 

https://binjo.ir/
https://binjo.ir/tolid-mohtava/
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ثانویه    های جهت هماهنگی  ،شده و در صورت پذیرش  بررسیتمامی ویدئوهای ارسالی توسط بین جو   ❖

 با مدرس تماس گرفته خواهد شد.  

 تألیف دوره   پرداخت مالی حق 

های آموزشی بین جو به صورت مشارکتی )درصدی( بوده و وابسته  طرح پرداخت مالی در پلتفرم دوره

 کند.به امتیاز آموزشی است که مدرس مطابق با جدول ذیل کسب می

 حداکثر امتیاز معیار  امتیاز  توضیحات  معیار 

 مدرک تحصیلی 

 ۱۰ دکتری

۱۰ 

 ۸ دانشجوی دکترای
 ۶ کارشناسی ارشد 

 ۴ دانشجوی کارشناسی ارشد 
 ۳ کارشناسی 

 ۲ دانشجوی کارشناسی / کاردانی 
 ۱ دیپلم

 ۳ ۳ آزاد / سراسری مدرس دانشگاه 
 )سه کتاب(  ۶ ۲ به ازای هر کتاب  تالیف کتاب 

 )چهار مقاله(  ۴ ۱ به ازای هر مقاله  تالیف مقاله علمی

های سراسری و  رتبه برتر آزمون
 المپیاد

 ۸ رقمیرتبه تک 

۸ 
 ۶ رتبه دو رقمی 
 ۴ ۵۰۰رتبه سه رقمی زیر 
 ۲ ۱۰۰۰رتبه سه رقمی زیر 

 ۱۰ ۱ به ازای هر سال  سابقه تدریس 
 ۱۰ ۲ ~  ۱۰  - برندینگ نام مدرس 

 ۱۵ ۲.۵ به ازای هر سال  ۱سابقه تدریس در مدارس سطح  

 سابقه تولید محتوای ویدئویی
 ۲ ساعت  ۵کمتر از به ازای هر آموزش منتشر شده 

۱۲ 
 ۳ ساعت  ۵به ازای هر آموزش منتشر شده بیشتر از 

 سابقه همکاری پیشین با بین جو
 ۲ ساعت  ۵به ازای هر آموزش منتشر شده کمتر از 

۱۲ 
 ۳ ساعت  ۵به ازای هر آموزش منتشر شده کمتر از 

 ۱۰ آموزش دروس ابتدایی )دبستان( 
 ۱۰۰ جمع

 طبق جدول زیر، درصد مشارکت به مدرس پرداخت خواهد شد.به ازای هر فروش، 

 ۸۱ ~ ۱۰۰ ۶۱ ~ ۸۰ ۴۱ ~ ۶۰ ۲۱ ~ ۴۰ ۰ ~ ۲۰ امتیاز اخذ شده 

 ٪۴۵ ٪۴۰ ٪۳۵ ٪۳۰ ٪۲۵ درصد مشارکت 

https://binjo.ir/

