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 نام خدابه 

 

 

 

 معرفی

 

عنوان طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد. منتا، بهبا هدف ایجاد یک بستر آموزشیِ هوشمند به ۱۳۹4نتا در سال گروه آموزشی مُ

ی روزترین دستاوردهای فناوری اطالعات در حیطه، با تکیه بر بهی آموزش آنالینبنیان ایران در زمینهنخستین شرکت دانش

 آموزان، دبیران، مشاوران و مدیران مدارس فراهم کرده است.ای برای دانشراهکارهای تازهآموزش و ارزیابی، 

 

 عناوین و افتخارات

 

 ۹۶خرداد  یجمهور استیو اطالعات ر یدفتر فناور انیبنمحصول دانش

 ۹۶آذر  یو فناور قاتیوزارت علوم، تحق اطالعات یفناور ینهیدر زم نیآفرتحول شرکت

 ۹۹ ید-۹۶ ید وزارت آموزش و پرورش یزیرسازمان پژوهش و برنامه ییو محتوا یفن یاعتبارنامه

 ۱4۰۱اسفند -۹۶اسفند  یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم )نشر بر خط( تالیجیناشر د مجوز

 ۹۷ بهشتیارد کتاب تهران یالمللنیب شگاهینما نیکمیویس تالیجینشر د یغرفه نیبرتر

 ۹۷آذر کرسی آموزش و یادگیری الکترونیکی یونسکو یادگیری الکترونیکیبرترین دستاورد آموزش و 

 

 

 کاربران و مخاطبان
، در سرتاسر ایران، از طع چهارم تا دوازدهممدرسه از مق ۱۵۰۰هزار دبیر و  ۸ آموز،هزار دانش ۴۴بیش از در حال حاضر، 

 کنند.خدمات منتا استفاده می

و  آموزاندانش، مشاوران، دبیران، مدارسشوند: بندی میطور کلی، در پنج گروه دستهی منتا بهمخاطبان و کاربران اصلی سامانه

 والدین
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 دستاوردها

 برمبنای محتوای کتاب درسی تسهیل و تسریع روند آموزش و ارزیابی-

 آموزشی باکیفیتی دسترسی به محتوای هاکاهش چشمگیر هزینهسازی و بهینه-

 ترکردن محتوای آموزشیغنیبرای هرچه خرد جمعی استفاده از-

 و افراد دارای صالحیت علمی متمایز ساختنِ متخصصینامکان شناسایی و -

 بدون محدودیت منابع باکیفیت آموزشیامکان دسترسی به -

 متخصصین دروس مختلف کسب درآمدایجاد بستری امن و کارا برای -

 ی آموزشیبرای تعامل تمامی اعضای جامعه ای یکپارچهشبکهایجاد -

 و شفافیت در مسیر دستیابی افراد به اهداف کاربری خود هاحذف واسطه-

 سازی محتوای آموزشیشخصیسازی و امکان بهینه-

 

 خدمات و امکانات

ترین خدمات و امکانات پذیر است. مهمامکان( Android + iOS) هم ازطریق وب و هم از طریق اپلیکیشندسترسی به سایت منتا 

 منتا بدین شرح است:

 بانک سؤال نامحدود تستی و تشریحیدسترسی به محتوای آموزشی و -

 ، به همراه نکته و مثالهای جامعدرسنامه-

 به دو صورت انتخاب دستی و خودکار سؤاالت ساخت آزمونامکان -

 نالینبه دو صورت چاپی و آ برگزاری آزمونامکان -

 های فردی و گروهیشرکت در آزمونامکان -

 ی آماری وسیعمندی از جامعهو بهره آزمون مشترک بین مدارسامکان برگزاری -
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 آزمون آنالین و چاپی و تولید فوری کارنامه تصحیح خودکار-

 آموزمحورمحور و دانشهای درس محور، آزمونو تحلیل هاانواع گزارشی ارائه-

 مندی از خدمات مشاورهو بهره ریزیپنل برنامهدسترسی به -

 مدارس اتوماسیون آموزشی-

 

 

 

 های ارتباطیراه
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