
همکاری با ما

نوشته شده توسط مدیریت کل سایت
سه شنبه ، 31 مرداد 1391 ، 13:54 - 

به نام خدا

  

جهت افزایش سطح علمی سایت تیم برنامه نویسی گروه تصمیم گرفت تا از علاقمندان دارای صلاحیت جهت همکاری در
تولید محتوای سایت دعوت به همکاری نماید.

  

زمینه های همکاری

  

1. تولید محتوای منوی کتابخانه و توابع آن

  

2. تولید محتوای منوی سوالات و جواب های مسابقات

  

3. تولید محتوای سورس کد و کدهای کاربردی

  

5. یک تیم دو نفره جهت تولید محتوای منوی جدیدی به نام "برنامه نویسی گرافیکی در لینوکس"

  

6. یک تیم دو نفره جهت تولید محتوای منوی جدیدی به نام "برنامه نویسی گرافیکی در ویندوز"

  

7. تولید محتوای پروژه های آماده جهت فروش

  

8. طراحی و کارهای گرافیکی سایت شامل طراحی عکس های آموزشی، بنر، لوگو و هدر

  

9. تدریس خصوصی در استان هایی غیر از تهران و البرز

  

 1 / 2



همکاری با ما

نوشته شده توسط مدیریت کل سایت
سه شنبه ، 31 مرداد 1391 ، 13:54 - 

شرایط همکاری

  

برای همکاری تنها در سه بند 5، 6 و 9 نیاز به داشتن مهارت های لازم و رزومه ای قوی می باشد. (در موارد 5و6 داشتن
نمونه کار و سند های آموزشی کافی است)

  

مزایای همکاری

  

1. تمام مطالب به نام شما در سایت قرار خواهد گرفت. (در قسمت نویسنده)

  

3. امکان ارجاع به بزرگترین سایت تخصصی فارسی برنامه نویسی به زبان سی پلاس پلاس

  

2. دریافت سود حاصل از فروش پروژه های آماده

  

3. در صورت فعالیت بالا و کسب امتیازات لازم به صورت رسمی در تیم برنامه نویسی گروه تمدن استخدام خواهید شد.

  

نحوه همکاری

  

ابتدا باید در سایت ثبت نام نمایید. سپس نام کاربری خود در سایت به اضافه  مقاله خود جهت درج در سایت (در دو نسخه
pdf و doc ) ایمیل به را موارد سایر یا و article@cplusplus.ir صورت در شما مقاله بررسی با ما همکاران .نمایید ارسال

مثبت بودن نتیجه مطلب شما را به نام شما در سایت درج خواهند نمود.

  

 2 / 2


