
 آموزش تولید محتوا با موبایل

توانستند یادگیری یک مهارت می محضصورت سنتی و محدود بود و افراد بهوکارها بهدر ایام گذشته کسب

شغل و درآمدی برای خود داشته باشند و بواسطه آن خرج خود و خانواده خود را کسب کنند. البته در این 

شد داد و نقش زن بیشتر به داخل خانه محدود میتری از خود نشان میغالبا مرد حضور پررنگ ،درآمدکسب

افراد دوشادوش هم به کار و  ،روزشدن برخی مسایل، فارغ از جنسیتبا پیشرفت تکنولوژی و به امروزهولی 

متفاوت است، زیرا در این  وکار در جامعه کنونی نیز با ایام گذشته بسیارپردازند. البته نوع کسبفعالیت می

های تواند فعالیتمیای که قرار دارد فرد مجبور نیست از خانه بیرون برود و در هر نقطه ،درآمدنوع کسب

 مستمری داشته باشد. 

وکارهای اینترنتی است که موضوع بحث ما در این مقاله در خصوص کسب شدیدبا مقدمه موجود حتما متوجه 

طور کامل و مفصل برای شما توضیح خواهیم داد. آموزش تولید محتوا با موبایل آن را به و تمام نکات مرتبط با

شود با درآمد است، پس اگر تمایل به آگاهی در این زمینه دارید، پیشنهاد میهای کسبیکی از همین فعالیت

 مدرسه گرافیک پالس همراه شوید. 

 

 تولید محتوا با موبایل



 موبایل در توامح تولید مقدماتی آموزش

 اید که تولید محتوا در جامعه کنونی یکی از بهترین و پردرآمدترین کسبحال شنیدهحتما این نکته را تا به

وکارهای اینترنتی است که اشخاص باید توجه کافی به آن داشته باشند و فرصت را برای فراهم کردن یک 

تولید محتوا در چند صورت متنی، صوتی و تصویری است که هر کدام تولید محتوای مطلوب از دست ندهند. 

 های مختلف نیز مورداستفاده قرار گیرد. تواند بهترین باشد و برای موقعیتدر حوزه کاری خود می

کنند که باید حتما ای به این فکر میعده ،آیدوکار اینترنتی به میان میبمانی که صحبت از تولیدمحتوا و کسز

ک کامپیوتر  و یا تجهیزات پیشرفته دسترسی داشته باشند تا بتوانند یک محتوای عالی و مناسب و مطلوب به ی

توانید با گوشی شما می طور نیست.آن باشند ولی در حقیقت این یمشتاق و متقاض دیگر تولید کنند که افراد

شته باشید، بدون اینکه سرمایه درآمد کنید و شغل موردعالقه خود را داهوشمندی که در دست دارید کسب

اتگرام، تاینسخودتان و گوشی هوشمندی است که در دست دارید.  ،سرمایه شما ،اولیه نیاز باشد ودر این راه

ها محتوایی ارائه دهید و بتوانید مخاطبانی برای مکانی هستند که باید در آن ،توئیتر و فضاهای مجازی دیگر

 خود جلب کنید.

 

 موبایل تولید محتوا با

 موبایل در محتوا تولید رایگان آموزش

نگران نباشید چراکه؛ ما در اینجا هستیم تا تمام نکات مرتبط با تولید محتوا در موبایل را به شما آموزش دهیم. 

گذاری به زمان و هزینه مخاطب است که او با ورود به صفحه تولید محتوای ارائه تولید محتوا به معنی ارزش

ای مفید از آن محتوا بگیرد که کاربردی باشد و به اصطالح دردی از او دوا کند، پس در بهره ،شماشده توسط 



صورت در اینکردن نیازهای او قدم بردارید، مرحله اول، سلیقه مخاطب خود را بشناسید و در جهت برآورده

حتواهای ارائه شده توسط شما شدن نیازهای خود در هنگام مطالعه و یا مشاهده ممخاطب با توجه به برآورده

وکار پرسود و کند و در این وضعیت شما وارد یک کسبگونه مطالب پیدا میتمایل و رغبت زیادی به این

های هوشمند در حال حاضر قابلیت نصب کردن گوشیپردرآمد خواهید شد که متقاضیان زیادی خواهد داشت. 

که حالت مینیاتوری تجهیزات کامپیوتری است پس شما  افزارهای کاربردی و مناسب در خود را دارندنرم

  رسانی به خودتان استفاده کنید.توانید از این قابلیت مفید گوشی در جهت نفعمی

 

 موبایل در تصویری محتوا تولید آموزش

گذاری همان مهارت، مخاطبان و طرفداران زیادی تواند با اشتراکهر شخص در زندگی مهارتی دارد که می

توانند از آن در جهت نویسندگی و عنوان مثال برخی قلم خوبی دارند که میوپا کند. بهی خود دستبرا

توانید برنامه ورد درآمد شود، میدرآمد استفاده کنند، پس برای تولید محتوای متنی که منجر به کسبکسب

وپز زمینه آشپزی و پخت مخصوص گوشی اندرویدی را نصب کرده و کارتان را شروع کنید یا عده دیگری در

توانند این استعداد خود را با آموزش غذاهای سنتی که مخصوص شهر خودشان است د که میمهارت دارن

 شروع کنند.

 

 انواع تولید محتوا

البته شاید به این نکته اشاره کنید که مطالبی که شما خواهید نوشت و یا ویدیوهای تصویری که بارگزاری  

ها وجود دارد، ولی ما نیز به شما خواهیم گفت که حاال خواهید کرد با قیمت خیلی کمتر در بسیاری از کتاب



ن با شوخی و طنز به مخاطب تقدیم نوبت شماست که مهارت جلب مخاطب را با نحوه تصویربرداری و ترکیب آ

باتوجه به اینکه افراد در حال حاضر زمان و حوصله های خود را باال ببرید. ها و فیلمکنید و جذابیت نوشته

های مختلف و توانید از این خصلت افراد استفاده کرده و نکات کاربردی را با چاشنیدردسر را ندارند شما می

  ن خود برسانید. در دسترسی به اطالع مخاطبا

 

 ها بالگر برای موبایل در محتوا تولید آموزش

در زمینه  متنوعافزارهای ها و نرمتوانند برای توسعه شغل خود در فضاهای مجازی مختلف از برنامهافراد می

هر زمان که احساس  اطراحی کاور و ادیت استفاده کرده و یک استودیوی کوچک در گوشی خود داشته باشند ت

ای از خانه و در هر وضعیتی که هستند درآمد مناسبی برای خود داشته گوشه رکردند نیاز به کار کردن دارند د

وکاری بهتر از این که در خانه بنشینی و درآمد خوبی داشته باشی، بدون اینکه هزینه باشند. خب چه کسب

های برداری از سوژهاید کارِ تو برد الزم را داشته باشد یا نه؟ فیلماجاره مکان و یا چیزهای دیگر را بپردازی که ش

تواند اولین ویدیوی کاری ها لذت زیادی خواهد برد میدانید مخاطب بعد از دیدن آنمختلف و جذاب که می

 های جذاب دیگر ترغیب کند. شما باشد تا افراد را به تماشای فیلم



 

 تولید محتوای تصویری

 تصویری محتوا یدتول آموزش 

افزارهای کاربردی مانند اینشات، پیکس آرت، موجو، کاین طور که توضیح داده شد با استفاده از نرمهمان 

توانید یک تولیدمحتوای تصویری های دیگر میو بسیاری از اپلیکیشن  LEXIS AUDIO EDITORمستر، 

توانید ها مید محتوای خود کنید. عالوه بر اینجذاب و مناسب ارائه دهید و بینندگان بسیاری را شیفته تولی

روز طراحی سایت پیشرفته و بهبا استفاده از وردپرس فارسی شده که یک سیستم بسیار ساده است یک وب

 اند. حاضر که وجود دارند عمدتا از روش وردپرس طراحی شدههای در حالکنید که سایت

 بندیجمع

ای به کار گرفت تا نکات مهم و پرفایدهمجموعه تمام تالش خود را به مجموعه مدرسه گرافیک پالس در این

وکار با استفاده از گوشی هوشمند ترغیب کند این مخاطبان گرامی انتقال دهد و افراد زیادی را به شروع کسب

 مجموعه امیدوار است که توانسته باشد نظر خوانندگان گرامی را به خود جلب کند. 


