
 چرا آموزش تولید محتوا تصویری

اگر بخواهیم این دوره ی آموزشی را کمی سریع تر شروع کنیم بهتر بگم شاید آوازه ی تولید 
و کسب در آمد از را در وب سایت ها و رسانه های زیادی شنیده  )Content creation (محتوا

قدمی نو جدید در رسانه ها هست که رفته رفته از  آموزش تولید محتوا تصویری باشید اما
محتوای متنی به تصویر ی مهاجرت میکنند زیرا دیگر کاربران حوصله ی خواندن متن های 

خواندن ادامه این متن ها را ندارید و به سراغ ویدیو  طوالنی را ندارند همانطور که شما حوصله ی
معرفی میروید پس در ادامه سعی میکنیم خیلی جامع و مختصر درمورد این دوره ی آموزشی با 

 . هم گپی بزنیم

 

  

 کارگاه مجازی تولید محتوا تصویری

https://en.wikipedia.org/wiki/Content_creation


 کارگاه مجازی تولید محتوای تصویری شاید برای اولین بار باشد اسم این عنوان را شنیده باشید
 برای اولین در این دوره ی از تکنولوژي کالس های آموزشی بصورت مدرسه گرافیک پالس زیرا

حضوری بصورت آنالین برگزار میکند.شاید جالب باشد که این دوره های آموزشی هیچ فرقی با 
دوره های حضوری ندارد زیرا شما در یه کالس نشسته اید )اما در منزل خود هستید( و همراه 

استاد دوره ی آموزشی را دنبال میکنید سواالت خود را میپرسید و آخر هم به دوره های آموزشی 
 . سی داریددستر 

این کالس های آموزشی در ساعت که تعیین شده شروع شده و شما با مراجعه به پنل کاربری 
خود میتوانید وارد کالس شوید . شاید هزینه های زیاد رفت وآمد در کالس های حضوری که 
دیگر در زندگی ما کم رنگ شده است و یا نبودن وقت کافی برای رفتن به کالس های حضوری 

ی باشد که شما را ترقیب به ثبت نام در کالس های مجازی با کیفیت بهتر از آن دالیل 
میکند.شما با هزینه ی رفت آمد خود در منزل خود در دوره های زیادی میتوانید ثبت نام کنید 

 .اگر سوالی بیشتری دارید با کارشناسان ما ارتباط بگیرید

  کنندگان بدون برای شرکت در کارگاه مجازی شرکت :به حضور در مکان خاصیعدم نیاز
نیاز به حضور در مکان خاصی در خانه، محل کار یا هرجایی که هستند تنها با استفاده از 

 .توانند در وبینار شرکت کنندتاپ، تبلت یا حتی یک گوشی هوشمند میلپ
 ای کالس آنالین نیاز به رفتن به محل ازآنجاکه بر  :جویی در زمان و هزینه مکانصرفه

وآمد به کالس وجود نداردهمچنین خاصی نیست بنابراین نیاز به پرداخت هزینه برای رفت
 .شودجویی میبه دلیل عدم حضور فیزیکی در مکان خاصی در وقت شما صرفه

 زمان  کنند دراکثرًا کسانی که کارگاه مجازی برگزار می :دسترسی به ویدیو کارگاه مجازی
کنندگان بتوانند از آن توانند آن را ضبط کنند تا بعدًا هم شرکتبرگزاری وبینار می

 استفاده کنند

  

 چرا در این دوره ی آموزشی شرکت کنم ؟

فکر میکنم که شما دنبال بدست آوردن تخصصی پول ساز در حال و در آینده باشید که بتوانید 
د کار خود را انجام دهید و کسب در آمد کنید . کارگاه براحتی در حالی که در خانه ی خود نشستی

مجازی آموزش تولید محتوا تصویری به شما یاد میده چطوری با لب تاپ خود برای شبکه های 
اجتماعی تولید محتوای تصویری کنید ویدئویی هایی برای اینستاگرام یوتیوب بسازید آن هم با 
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ی آموزشی شما با نرم افزار های افترافکت / پریمیر /  دز این دوره  کیفیت باال و کامال حزفه ای
غول قدرت مند تولید محتوای تصویری چطوری کار  3فتوشاپ آشنا میشوید و یاد میگرید با این 

کنید. البته این دوره جامع تر از این این هست که بخواهیم در چند خط توصیف کنیم میتوانید 
 .دمه مشاهده کنید یا با کارشناسان ما مشاوره کنیدسرفصل کامل این دوره ی آموزشی را در ا

 چه کسانی میتوانند در این دوره شرکت کنند

به نظر ما هر کسی که دوست دارد در خونه ی خودش بشینه و کسب در آمد کند و هیچ 
میباشد و شما نیازی  100تا  0تخصصی هم ندارد میتونه از این دوره استفاده کنه این دوره از 

یش نیازی ندارید . در این دوره ی آموزش تولید محتوا تصویری ما از ابتدا شروع به هیچ پ
میکنیم به مفهوم تولید محتوا میپردازیم و قدم به قدم شروع به تولید محتوا میکنیم با ابزار 

 . ساعته شما را باید دنیای بزرگ آشنا میکنیم 3جلسه ی  8ساعت  24های که داریم و در 

 

  

 بعد این دوره چه کار های میتوانم انجام دهم



اگر شما همراه آموزش تولید محتوا تصویری و استاد پیش بروید و به تکالیف و تمرین های که 
ادر خواهید در همون هفته ی اول شروع به در کالس گفته میشود انجام دهید شما بعد دوره ق

ساخت محتوای خود با کیفیت باال کنید حتی کمی با نکاتی که گفته مییشه شروع به کسب 
درآمد کنید این دوره ی آموزشی یک کارگاه هست جایی که قرار هست شما از اون یک متخصص 

 .بیرون بیایید و شروع به کسب در آمد از تخصص خود کنید

 رگاه مجازی تولید محتوا تصویریکا تضمین

اگر هنوز تردید در شرکت در این دوره دارید فکر میکنم تضمین بازگشت وجه در صورت اثر پذیر 
نبون دوره بهترین چیزی هست که شما دنبالش هستید که فکر نمیکنم کسی بعد از این دوره 

دوره در نیاورده باشد و ی با تخصصی که داره نتونه ظرف مدت چند ماه تمامی هزینه های این 
 .نیازی به این تضین داشته باشه

 ویژگی های کلیدی آموزش تولید محتوا تصویری

 بدون نیاز به هیچ داشنی 
 کارگاه مجازی به شیوه کالس حضوری 
  درجه 360دوما پشتیبانی رایگان بسیار باال 
 پرسش و پاسخ در کالس آموزشی 
 تصمین کسب تخصصی 

 برگزاری کالس آموزشی در مدرسه گرافیک پالس

اولین آموزشگاه مجازی گرافیکی دو بعدی و سه بعدی  مدرسه گرافیک پالس مجموعه آموزشی
تمام تالش خود را میکند که بهترین کیفیت را به شما هدیه کنند پس ما تمام تالش خود را 

 .بهترین کیفیت ممکن این دوره ی آموزشی را برگزار کنیممیکنیم که 
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