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COMPLETE ANATOMY
İnsan anatomisini, dünyanın en gelişmiş sistemiyle, daha önce hiç olmadığı
gibi keşfedin. Nerede olursanız olun, istediğiniz cihazınızda 3B anatomi
atlasını kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için 3bscientific.com/AnatomyApp
adresimizi ziyaret edebilir ve %10 indirim kazanabilirsiniz.

İNSAN ANATOMİSİNİ DAHA ÖNCE
HİÇ OLMADIĞI GİBİ KEŞFEDİN!

+

3D4Medical ın çok sayıda ödül kazanan, tıbbi içeriği görsel kurslara dönüştürme

İNDİRİM FIRSATI:
Lisansınızı 3B Scientific internet sayfası
üzerinden sipariş edin, tüm Complete Anatomy
lisans türlerinde %10 indirim kazanın!

uzmanı olan interaktif uygulaması Complete Anatomy, 13.000 seçilebilir parçadan
oluşan, yüksek çözünürlüklü bir insan anatomisi modeli içeriyor.
Sanal anatomiye artık her zaman ve her yerde erişilebilir
Kardiyoloji, dişçilik, fitness, oftalmoloji ya da ortopedi hakkında videolar izleyin.
Kas sistemi, lenf sistemi, sinir sistemi ve diğer sistemlere daha yakından bakın.
Sistemleri katman katman, yapı yapı ya da fonksiyon fonksiyon keşfedin.
Aşağıdaki tabloya bakarak bir lisans tipi seçin:
Anatomi dersleri hazırlamak için tüm araçlar (Educator-Eğitimci). İnsan anatomisini
öğrenci olarak çalışmak için (Öğrenci-Student Plus). Hasta eğitiminde kullanmak
için (Profesyonel-Professional) iPad, Mac ve Windows uyumludur.

Complete Anatomi İngilizcedir. Her ihtiyaca özel olarak
tasarlanmış üç farklı lisansı vardır: Öğrenci-Student Plus,
Eğitici-Educator, Profesyonel-Professional
Atlas

Student Plus-Öğrenci Lisansı
Yıllık üyelik ile gelişmiş öğrenme ve içerik paylaşımı
için bu lisansı seçin.

Platformlar Arası Erişim
Tüm Video Paketleri
Tüm 3D4Medical Dersleri

Educator-Eğitici Lisansı
Bu lisans ile yeni dersler oluşturabilir ve sunabilirsiniz.

Ders Planı İçeriğine Erişim

Öğrencilerinizin kaydettiği ilerlemeyi kolaylıkla takip

Sunum Lisansı

edebilirsiniz.

Hasta Eğitim Lisansı

Professional-Profesyonel Lisans
Hastalarınıza durumları hakkında eğitim vermek
için bu lisansı kullanabilirsiniz.

Student Plus

Educator

Professional

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Ders Planı İçeriği Paylaşımı
Ders Planı Yönetimi
AR (Artırılmış Gerçeklik)

✓

✓
✓
✓

✓

çözümleri hakkında bize danışabilirsiniz.

Daha fazla bilgi çevrimiçi olarak 3bscientific.com/AnatomyApp adresinde bulunabilir.
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Hem eğiticileriniz hem de öğrencileriniz için lisans

